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9141الثانيةالطبعة

اوال!حقوقجميع

لموسوعة،اهدهءصاأ

أكاسواء،ومميلةبأي

إلا،عيرهاأوتسجيلا

م()6991هـ

م()9991هـ

منجزءأيدطعمسموحغير.محفوظةالعالمأنحاءجميعفىوالتوزيعلنشر

وأهيئةأيعلىنقلهأوواسترجاعها،المعلوماتلحرننظامأيفيإدخالهأو

وأاستنساخاكانتأو،ميكاليكيةأوممغنطهةشرائطأو،إلكترونيةوسائلنت

الناشر.منكتابيبإذد
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الترتيبفيوالعشرونالحاديالحرفالقاف.ق

الأبجديةترتيبفيعشروالتاسع،العربيالهجائي

حسابفي1(00)الرقمعددياويساوي.العربية

الصوتيالترتيبوفي.الجملحسابأنظر:.الجمل

أحمدبنالخليلعندالسادسالترتيبفييأتىالقديم

الصوتيالترتيبوفي،جنيابنعندوالعشرينوالثانى

أغلبعندوالعشرينالخامسالترتيبفييأتيالحديث

المعاصرين.الصوتياتعلماء

انفجاريلهويصوتالقاف.الصوتيةالصفات

بأدنىيلتقيحتىاللسانأقصىبرفعنطقهشم،مهموس

الأنف،منبالمرورللهواءالسماحعدممعواللهاةالحلق

فيخفضالهوأءيطلقالزمنمنمدةالهوأءضغطوبعد

ولا.انفجارياصوتامحدثاالهواءفيندفعاللسانأقصى

الحروفمنوهو.بهالنطقعندالصوتيانالوترانشذبذب

مثل:وكتابةنطقاالتعريف)أل(لاممعهتظهر،القمرية

الصامت.انظر:.القلب

المعجمةالحروفمنالقافحرف.الكتابيةالصفات

كلفيالمغلقةالصغيرةالدائرةفوقبنقطخين)المنقوطة(

هكذا:مفردةالنسخخطفىوتكتب.الكتابيةأوضاعها

مثل:فيص،هكذا:قبلهابماومتصلة.يروقمثل:في،ق

ومتصلةقمر،مثلفيف،هكذا:بعدهابماومتصلةعنق،

.يقدم:مثلفي!هكذا:بعدهاوماقبلهابما

الألفباء.بمالأبجدية،العربيةالحروف:أيضاانظر

ترتيبها.اللكيةالكريمالقرآنسورمنقسورة.ليئورةد،

وأربعونخمسآياتهاعددالحمسون.الشريفالمصحففي

.السورةبدايةفىالحرفهذالورودقتسميتهاجاءت.آية

ولكن،الإسلاميةالعقيدةأصولتعالجالسورةهذه

حتىوالنشورالبعثموضوعهوحولهتدورالذيألمحور

عالجهوقد،الكريمةللسورةالخاصالطابعهويكونليكاد

علىالوقيشديدةالسورةهذه.الناصعبالبرهانالقران

الإعجابروعةفيهماوتثير،والنفسالقلبتهزالحس

والترهيب.الترغيبمنفيهابماالخوفورعشة

كفارأنكرهاالتيالأساسيةبالقضيةالسورةابتدأت

بعدالحياةقضيةوهى،العجبغايةمنهاوتعجبوا،قريش

المشركينأنظارالسورةلفتتثمالفناء.بعدوالبعث،الموت

أفلم)ومخلوقاتهالكونفيالمتجليةالعظيمةاللهقدرةإلى

منومالهاوزيناهابنيناهاكيففوقهمالسماءإلىينظروا

منالمكذبينعنللحديثالسورةوانتقلت.6:ق*!فروج

العذابوأنوأعالكوارثمنبهمحلوما،السالفةالأم

قالحرفلتمثيلخاصهطرفى

!

الرده.!ورسإشارأت

-"أبجدكه

الأصايع
السعوديهفيالمسكتخدمةال!!ثحاهـ*لةبركل
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وعادب":وثمودالرسوأصحابنوحقومقبلهمكذبت)

كذبكلتبعوقومالأيكةوأصحاب-"!لوطوإخوانوفرعون

السورةانتقلتثم.1241:قوعلد!فحقالرسل

المجرميلقاهوماالحسابوهول،الموتسكرةعنللحديث

-ظءالوعلدلومذلكالصورفيونفخ)العصيبأيوماذلكفي

ختمتر.0،212قوشهيدلأسائقمعهانفسكلوجاءت

يخرحائتىأصيحةاوهىالحقصيحةعنبالحديثالسورة

المحسابويساقونمششر،جرادكأنهمالقبورمنبهاالناس

يسمعونلومث"نرقريبمكانمنالمناديناديومواستمع)

.14،24:ق!الخروجلومذلكبالحقالصلحة

القرآنآيات)ترتيبالكريمالقرآن:أيضاانظر

الكريم.القرآنسور(بموسوره

عليهالمسيحميلادأيالميلادقبللعبارةاختصار.م.ق

ديونيسوسيدعىراهبامستنبطم532عامفى.السلام

أسسمةبابدءاالأحداثلتأريخنصرانيانظافاأكسيجيوس

أإرمزقدر.أسسلامأعليهالمسيحميلادفيهارجحالتي

ش)دوميىأنوأضارتماذلكبعدحدثتالتيالأ!اث

والسنواتالميلاد.بعد532سنةفيكمامسيحنا(!شة

المسيجعميلادقبلعليهايطلقالمسيحميلادسبقتالتي

ت.م.004سنةكمافي

الرقممنعكسئانعدالمسيحميلادقبلحدثولتأريخ

الميلاد.بعدترىكمانهايةلاماإلىالأرقاموتستمرواحد.

الرقمانخفض!كلماالميلادقبلماسنواتاحتسابوعند

جرىحدثالمثالسبيلوعلىتاريخيا.أقربالحدثكان

عاموقعتحادثةمن!نةبعدوقع.مق992عام

..مق003

الميلاد.بعدأيضا:انظر

يتمتعرتبةالصسلحلأللقواتالأعلىالقائد

نأالممكنومن.للدولةالمسلحةالقواتبقيادةصاحبها

يشرفالذيالضابطعلىأيضاالأعلىالقائدلقبيطلق

وأ،البحريالأسطولقائدعلىأو،العملياتمسرحعلى

وأعسكريتينفرقتينمنتتكونالتيالموحدةالقيادةعلى

.محددةمهمةإليهاتوكلما،قيادةعلىحتىأوأكثر،

سميتنصرانيةجماعةالعماديئجديدالقائلون

،الميلاديعشرالسادسالقرنفى،للإصلاحالمتطرفبالجناح

أخوبةاوبالإيماداهتحديرأسناساسحمعال!ضيسةبأناعتقدوا

نوعابوصفهاسمادافإنوهكذا.التهذيبأووالنظاموالطاعة

المعتقدينبتعبني!صنأنيجبالجماعةهذهإلىأ!دخولامن

الكنيسة.هذهإلىالانتماءاختيارعلىوالقادرين،الراشدين

(،ظنية)المع!دينالعمادبتجديدالقائلينالنالرأس!اهمأصقد

عندماقبل،منتعميدهمتمقدالذينالكباريعمدونلأنهم

الحكومةتورطالعمادبتجديدأغائلونايشجبأطفالآ.كانوا

إلىالمطافنهايةفيأدىالذيالأمراالدينفىوتدخلها

لة.وأولاعنالكسيسةفص!!

للاضطهادالعمادبتجديدأغائلينامنأممثيرأتعرض

الرومانية.الكاثوليكيةوالدول،البروتستانتيةا!اسدرافى

والنمسا،ألمانيا،وجنوبسويسرا،فيحركتهماتركزتر

الدينيةالمجتمعاتفياليوممعتقداتهموبقيتوهوأسندا.

المانونيت،انظر:.والهوترتيينالمانوليتطائفةمنل!سل

الهوترتيون.،طائفة

.اللوثريالدينيالإصلاح:أيضاانظر

ذاتدلمواقععالميئسجلالدوليالتراتقائمة

فيالمواقعبعضتسجيلتموقد.الثقافيةأوالطبيعيةالقيمة

ن!اوذلك،العالميالتراثمنجزءاداعتبارهاأصسجلأهذا

حياةمنماتحتويهأوعاديةغيرجميلةمناظرمنبهتتمتعألما

أهميتهابسببتسجيلهاجرىأخرىمواقيوهناك.يةفم!إ

بعضوتتمتع،الإنسانيةأضقافةاتراثمنجزءابوصفها

واحد.انفيوثقافيةطبيعيةبأهميةالمناطق

المؤتمراتأحدفىالذوليالتراثقائمةتأسست

والثقافةوالعلومللتربيةالمتحدةالأملمنظمةالعامة

عامالاتفاقيةعلىالتصديقوتم.أم72!عام)اليونسكو(

اليونسكومنظمةفيالأعضاءللدولاجتماعشىم7691

كينيا.،بنيروبي

الثقافيالتراثحمايةالاتفاقيةمنالهدفوكان

المستقبل.أجيالإلىونقلهعليهوالمحافظةوالطيعي

ثقافيةومواقعمبانومجموعاتالاثارالقائمةوتتضمن

لهاأنتبينإذاالقائمةفيالموا!إدراجويجري.وطبيعية

عالمي.أوفنىأوتاريخيمنطلقولها،بارزةعالميةقيحة

موقعثلاثمائةمنأكثرالدوليالتراثقائمةوتتضمن

فيالكبيرالمرجانيالحاجزمثل،طبيعيةمواقعبنتتنوع

باثمدينةمثلبأكملها،مدنوربما،مبانوبينأسعتراليا،

العالم.مناطقمعظمالقائمةوتغطي.المتحدةبالمملكة

علىالمحافظةضرورةالحكوماتمنالمشرفةاللجنةوتطلب

حماشها.وضرورةالعالميالتراثمواقع

أغلبهاموقعمائةعلىمايزيدوحدهاأوروبافيويوجد

وتشمل:،التاريخماقبلعصورإلىتعودأوقديمةمواقع

اليونانفىوالأكروبولسأسبانيا،فىألتاميراكهوف

فيالثريسيوالقبر،المتحدةالممل!سةفيوممتونهينج

مثلبيوتمجموعةالقائمةوتضمببلغاريا.كازنلاك

بولندأ.فىوكراكوبإيطاليافلورنسافىالتاريخيةالمراكز



البحريةالقابضات

كاتدرأئيةعلىفتشتمل،بالقائمةالواردةالمنفردةالمبانيأما

بألمانيا.آخنوكاتدرائيةبفرنساشارتر

الشماليةأمريكافيالدوليالتراثمواقعوأهم

ومن،العامةالحدائقمنالكبيرةالمساحاتتلك،والجنوبية

والأرجنتينالبرازيلفيالعامةإيجواكوحديقةبينها

موابعدةأيضناوهناك.الكنديةالروكيجبالوحدائق

كوبانمدينةمثلالاستعمارماقبلعصرإلىترجعمهمة

ومدينةالماياحضارةمراكزأحدوهيهندوراسفي

بالمكسيك.إتزا-تشتشين

القارةفيالعامةالحدائقمنعددأيضابالقائمةويوجد

وحديقةتنزانيا،فىالعامةسيرينجيتيحديقةمثل،الإفريقية

زامبيافىفكتورياوشلالاتزائيرفيالعامةفيرونغا

التراثقائمةفيالشهيرةالإفريقيةالمبافيومن.وزمبابوي

زمبابويفىالكبيرالوطنىالتذكاريالنصبالدولي

معظموتتركز.بنينبجمهوريةأبوميفيالملكيةوالقصور

كلفىالدوليالتراثقائمةفيالمسجلةالاسيويةالمواقع

عشرتسعةتسجيلتموحدهاالهندففى،والصينالهندمن

ماناسومحميةوإلوراأجانتاوكهوفمحلتاجمنهاموقعا

هيالصينيةالموأقعوأهمخاجوراهو.وأثارالفويةللحياة

فيبكينإنسانوموقعالإمبراطوريوالقصرالعظيمالسور

فيكاتماندوواديألاسيويةالمواقعبينومن.شوكوتيان

القائمةوعلى.الباكستانفيداروموهنجووخرائبنيبال

منطقةمنهاونيوزيلندا،أستراليافيمناطقعشرأيضا

فىالرطبةالمداريةوالمناطقتسمانياوبريةويلاندرابحيرات

كوكجبلوحديقةووستلاند،بأسترالياكوينزلاندمنكل

نيوزيلندا.فيالعامة

عا"بصورةتسمىالمحرمةالكتبقائمة

التيالكتبمنقائمةعلىتحتويوكانت،الكشاف

قراءتهامنأعضاءهاالكاثوليكيةالرومانيةالكنيسةمنعت

ضارةالكتبتلكالكنيسةواعتبرتخاص،بإذنإلا

.بالأخلاقأوبالعقيدة

تعدولم،ام669عامالقائمةتلكالكنيسةألغتوقد

ومن.عليهاالاطلاعيحرمالتيالكتببعناوينقائمةتنشر

العقيدةبتعاليمالخاعد"الكرادلةلجنةفإناخر،إلىحين

العقيدةأتباعتوصيالتيالحديثةالكتبحولبياناتتصدر

قائمةالكنيسةوأبطلتقراءتها.بعدمالكاثوليكيةالرومانية

تحديدحريةالكاثوليكيالمذهبأتباعلتعطيالمحرمةالكتب

عقيدتهم.علىخطراتشكلالتيالكتب

الأولىالرسميةالكنيسةلائحةالرالغبولالباباووضع

ومنع.أم955عامفيالممنوعةالكتبعلىتحتويالتي

فياسمهوردكتابأيقراءةمنالكاثوليكيةالعقيدةأتباع

عامالقائمةكرادلةمجلستنظيموتم.القائمةتلك

القائمة.علىللإشرافام571

هـ،304-)324الحسنأبو،القابسيابن

خلفبنمحمدبنعليأبوالحسنأم(.369-120

فقيه.القابسىبنالحسنبأبيالمعروف،الفاسي،المعافري

والأصولالفقهرجالمنكان.أصولي،حافظ،مالكي

منوهوضريرا،وكانتقيا،دينايقظاومصنفا،والكلام

بمكةلهوضبط،أصحابهثقاتلهكتبكتبا.العلماءأصح

محمدأبوالإمامرفيقهوأتقنهوحرره،البخاريصحيح

أم(.100هـ،293)تإبراهيمبنعبدالله،الأصيلى

بنالفتحأبيعنبمصرعرضاالقراءةالقابسيأخذ

الفقهفينفسهأعملثمدهرا،بالقيروانالناسوأقرأ،بدهن

عليهأثنىالعصر،إماموصارفيهما،برعحتىوالحديث

الدانى.عمروأبوهذامنبأكثر

،الدياناتأحكام،الفقهفىالممهد:تصانيفهمن

الفقبمغوائلعنللفطنالمنبه،التأويلشبهمنالمنقذ

تزكيةرسالةبمالاعتقادات،المناسكالموطأ،ملخص

المعلمينلأحوالالمفصلةالرسالة،وتجريحهمالشهود

الكتب.منوغيرهاوالدعاء،الذكررسالة،والمتعلمين

،الناسمنخلققبرهعندوبات،القيروانبمدينةتوفي

الشعراء.ورثته

الغنيةالنباتاتمن!جموعةالبحريئالقالضات

حوافوعلىالصخريةالحدائقفىتستخدمالتي،بالألوان

الخزامىوالبحريالقرنفلتضموهىالأزهار.أحواض

"،!ءلا!!سلم

لأ!!لح!لم!ح!،"!/عكا!9كهط!!!!

ىإير"شع!مم!ئن*!رز!ك!؟!س-؟ثن؟بمتم

ث!*3!ء"كا؟!ء/؟ير

!!ش؟ئج!

11

!

تربئأنواعمعظمفييعيشالاحتمالقوينباتالبحريةالقابفحة
منكبيرعددمنتتكون،الشكلكرويةعناقيدوأزهارها.الحدائق

رقيقة.أخرىبألوانأوالقرنفليةأوالبيضاء،الدقيقةالأزهار



كةلشرا،بضةالقا8

الخضرةدائمةضيقةأوراقالبحريوللقرنفل.البحري

وأالقرنفليةأزهارهاوتنمو.كبيرةحزمش!صلفيتنمو

أما.الشكلكروية،كثيفةعناقيدشكلعلىالبيضاء

وأ،أرجوانيةوأزهارهأعرضأوراقهفإن،البحريالخزامى

تجفيفيتمماوكثيرا.اللونصفراءأوبيضاء،أو،وردية

أصشتاء.افىلاستخدامهاباقاتفيوجمعهاالأزهارهذه

علىاغدرةاشديدةلباتاتالبحريةالقابضات

الحداجس،تربءأنوامعظمافيجيداوتنموالاحتمال

أجيوتاداخ!1أوزراعتهاوتتمبالبذور.عادةوتتكاثر

تحم!!وهي.الخارجإلىتنقلثمالرب!بمبدايةفىالمحمية

الصيف.طوالأزهارا

تملكشركةالقابضةالشركة.الشركةالثايضة،

فيالتصويتسلطهةأوأممافيةاالأقليةأو،الأسهمأغلبية

نأويمكنسياساتها.بتوجيهلهايسمحمما،أخرىشركة

سياساتتفرضوأنالموظفينتعيينالقابضةالشركةتتولى

أغابضةاأطشرحساتتخضعأضيأالشرحساتوتسمى،العمل

التابعة.بالشركات

رق!شرحصةفىسياديةحصةتشتريقد)أ(فالشركة

حصةكذلكتشتريقد)ب(أصثمركةوا،اثنينورقمواحد

تصبحوهكذا.أربعةورقمثلاثةرقمشركةفيسيادية

فهي2،34،،1الشركاتأماقابضتينبأ،الشركتان

فىممياديةحصة)ت(كبيرةثالثةشركةتشتريوقد.تابعة

أدتقدالتهريمتسمىاكتىالعمليةوهذهبأ،الشركتين

المرافقمجالاتفيخاصةماليةإمبراطورياتقيامإلى

والتصشيع.والمصارفالعامة

قوانين.الاحتكار،مكافحةبمالشركةأيضا:انظر

امرأة!ط،والمولدةالدايةأيضاعديهاويطدقالقاللة

أيضا،بعدهماوماوالولادةالحملأثناءالنساءترعى

رعايتهعلىوتشرف،الحياةإلىالمولودإخرأجعلىفتساعد

منالقابلاتومعظم،حياتهمنالأولىالأربعةالأسابيعفى

النساء.

نأولو،والتمريضالطهبعنمستقلةمهنةالقبالةوتعد

القاللةوتحصل.للقبالةمؤهلاتاعتبارهنيمكنالممرضات

الدراسة.منمشواتعدةبعدالمهنةممارسةترخيصعلى

إنجابمنمراحلثلاثعلىالقابلةمسؤولياتتركز

ومنذ.الولادةبعدوما،والولادة،الولادةقبلما:الذرية

الأمسلامةعلىتطمئ!أدالقابلةتحاوأ!الحملعمليةبداية

معا.والطفل

الجس!يةالحالةمراقبةفيالميلادقبلمارعايةتتلخص

كما،للرحمالطبيعيالتطورحدوثعلىوالاطمئنانللأم

الأمسلامةعلىالمحتملةالخاطرتحديدعلىأغابلةاتعمل

ينبغيمتىأيضاالقابلةتعرفأنويجبأطفل.وا

بنفسهاالاعتناءكيفيةإلىالأموترشدالطبيباستشارة

.الولادةقبل

القابلةتساعد،للولادةالأموتتهيأالجنيني!صملحبت

فىأمالأممنزلفيأ!لادةاأ!طنتسواءالوضئ!عمليةفى

الآممراقبةوتبدأ،الأمومةشعايةالمحليةأ!حداتاإحدى

بهاتقومالتيالزياراتتتيحح!ما،أ!لادةابعدوالموأ!د

تقدممتابعةللولادةالتاليةالأسابيعفيالأملمنزلالقابلة

وأحوالها.الأسرة

آخر؟إلىبلدمنالقابلةبهتقومأتياالدورولمجباين

القابلاتتقوممثلا،الإس!صدينافيةالبلدأنمعظمففى

الأطباءإلىالمهمةهذهتوكلحينفي،الأمهاتبرعاية

أصشمالية.اأمري!طفيغيره!ادون

فيالعامةالصحةفىمهمادوراأغابلاتاوتؤدي

بفوائدالأمهاتبتوعيةيقمنفهن.الناميةأجلدانامعفمأ

ببرامجيضطلعنكما،والتغذيةالجيدأضدبير:اأخفيفة11اطياه

.الأسرةاتنظيمامراكزشإدارةأضصعي!11

يمكنالشالعمدةيصفتجاريتعبيرالدحوووقدلية

قابليةوتؤدي.بالذهبأوأخرىدولةبعملةتبديلها

يشتريفعندما،الدوليةالتجارةفيمهمادوراأضحويلا

يجبأخرىدولةمنبضائع،المثالسبيلعلىالمستورد،

عملتاكانتإذاأسهلهذهوتكون،للدفعطريقةيجدأن

هوعملهالمستورديلزمماوكل،التحويلسهلتيالدوأضين

المبلغبنفعم!)شيك(صكوكتابةالمصرفإلىالذهاب

يعستطئلنالمستوردفإنلذلكوخلافاالمصدر.بعملة

للتحويل.قابلةغيرعملتهكانتإذاالمصدر،بضائعشراء

خلافا،العالمفىالأسامميةأحملاتاتحويلالمم!شومن

الدولوبعضالشيوعيةالدولمنوغيرهاالصنأحملات

.الأخرىالنامية

النقود.؟الصرفسعربمالمقايفة:أيضاانظر

دلكبسالفدزاتمنالعديدقابديةهيالطرققاللدلآ

بالضغطهذاويتم.رقائقأوشرالئرقيقةإلىوالوق

قابليةالفلزاتوأكثر.متضاديناتجاهينفيالفلزعلى

ممبيلعلىفالذهب.والفضةوالذهبالنحاسللطرق

عشرالكتابةورقمنأرقشرأئحإلىتحويلهيمكنالمثال

سمكهايبلغا!ذهبامنشرائحوهناك،مرات

لاالفلزاتمنمحددةأنواعوتوجد.ملم.،...2ء

تعريضهامنبدلابلالغرفةحرارةدرجةفيطرقهايمكن

جدا.أجةعاحرارةلدرجات



سعيدبنقابوس

قابليةوهيأخرىخاصيةللطرقالقابلةوللفلزات

حيثمتشابهتانوالخاصيتانتتكسر.أندونالسحب

فمكلهاتغييريمكنالصلبةالعناصرأنمنهماكلتوضح

لبعضويمكن.متعاكسةخارجيةلضغوطتتعرضعندما

هذهتقلعندماالأولشكلهاإلىتعودأنالصلبةالعناصر

بالمرونة.الخاصيةهذهوتعرف،الضغوط

اللدونة.:أيضاأنظر

.(-ام049،اهـ-)935سعيلىبنقابوس

فيسعيدبنقابوسالسلطانولد.عماندولةسلطان

عمرهمنالسادسةبلغوعندما.عمانبجنوبصلالةمدينة

نأإلىبهاوظل،عمانمدارسفيالتعليميةمسيرتهبدأ

فيللدراسةذلكبعدوسافر.الأساسيتعليمهأكمل

هيرستسانتبكليةهناكوالتحق،المتحدةالمملكة

إلىذلكبعدوعاد،بتفوقهناكدراستهوأكمل،العسكرية

ورفعتها.بنائهافيليسهمعمانبلده

بالطريقةالأموركلتسيرأنعلىحرصقدوالدهوكان

السلطانعادوعندما.قبلمنوالأجدادالاباءبهاسارالتى

نأيمكنالتىوالمشاريعالوسائلباقتراحبدأإنجلترامنقابوس

لموالدهولكن.العمانىالشعبورفاهيةالبلادتقدمتحقق

الفقهدراسةعلىذلكبعدوعكف.المشاريعهذهعلىيوافق

العلماءمنمختارةنخبةأيديعلىالإسلاميةوالشريعة

إضافة،بتمعنوالإسلاميالعربيالتراثدرسكماوالفقهاء،

ك!صل.والعالمىالغربيالتراثإلى

البلادأحوالأنقابوسالسلطانرأى.الحكمتوليه

حولكثيراأباهفناقش،فقيرةضيقةالناسومعيشةسيئة

التقدمنحوودفعهالقطربمستوىوالنهضةالوضعتغيير

فلم،القائمالوضعوآثرذلكمنأبوفتخوف،والمعاصرة

بنفسه.الحكممقاليدتسلممنبدأقابوسالسلطانيجد

الشعبوقف.ام079عاميوليو23يومفىذلكوكان

وساندها.وأيدهاالحركةهذهخلفالعماني

السلطانإنجازاتأهمتتلخص.الخارجيةإنجازاته

فبدأ.الحديثبالمفهومدولةتأسيساستطاعأنهفىقابوس

مجلسيشملإداريجهازمنمؤلفةتنفيذيةمملطةبتكوين

الإداريةالدوائرإلىإضافة،الختلفةوالوزاراتالوزراء

المتخصصة.والمجالسوالفنية

بعدقابوسالسلطانأسسهاالتىالوزاراتأولىومن

بعدأسسهافقد.الخارجيةوزارةمباشرةالحكممقاليدتوليه

بذلكمحققاام079عامالحكمتوليهمنقصيرةفترة

مدروسة.أسسعلىمبنيةالخارجيبالعالموصلاتروابط

عمانانضمتام(719)عامتوليهمنواحدعاموبعد

العربية.الدولجامعةإلى

سعيدبنقابوسالسلطانجلالة

لسياستهالرئيسيةالخطوطقابوسالسلطانأوضحوقد

جيرانهمعالجوارحسنعلىمبنيةأنهاوذكرالخارجية

وتدعيمالداخليةشؤونهمفىالتدخلوعدم،وأشمقائه

لممائرمعوديةعلاقاتوإقامةجميغا،معهمعمانعلاقات

والإسلاميةالعربيةالقضايامعوالوقوف،العالمدول

.المجالاتكلفيومناصرتها

وقام.ويناصرهالإيجابيبالحياد!منبأنهوأوضح

أقطارأغلبفيعمانتمثلدبلوماسيةبعثاتبارسال

الأجنبية،البعثاتأمامعمانأبوابفتحكما،العالم

الدوليةوالهيئات،واسمفاراتالقنصلياتفيهاوأنشئت

لإقليمية.وا

والأمن،الاستقرارقابوسالسلطانسياسةحققت

تنميتهاولتحقيق،الدولةلبناءأيلأساسيتانالدعامتانوهما

لاجتماعية.وا،يةدالاقتصا

سياستهقابوسالسلطانأمنأنبعد.الداخليةإنجازاته

إلىاتجهالعالمأقطاركلمعوديةعلاقاتوأقامالخارجية

عمانشهدتوقدرفعتها.علىوعمل،الداخليةالجبهة

مجالففى.المجالاتسائرفىسريعةنهضةعهدهخلال

وجعلهاالبلاد،أرجاءكلفىالمدارسأنشأالتعليما

.والبناتالبنين،للجنسين
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منكبيرةأعدادبإنشاءأمر،الصحيالمجالوفي

أرجاءكلفىالطبيةوالمراكزوالعيادات،المستشفيات

ومعداتأطباء،مناحتياجاتهابكلوأمدها،عمان

المدنفىالعمانيينصحةبذلكوأمن،وأدوية،وأدوات

سواء.حدعلىوالأريافوالقرى

رطوره،البترولإنتاجوسعفقد،الصناعىالمجالفىأما

مصانعإلىإضافةاجلاد،افىالنفطتكريرمصانعفانتشرت

منذأطثوغيروالتمورالأسماكتعليبومصانع،الإسمنت

.المنتجات

تطويرعلىوعمل،المزارعينقابوسوشعجكالسلطان

إلىالقديمةالتقليديةالطرقمنونقلها،الزراعةطرق

والمعداتالآلاتعلىتعتمدالتىالحديثةالطرق

-قدموقد.فقطالإنسانيالمجهودعلىلاالحدشة،

ليتمكنواللمزارعينالسخيةالمساعدات-يقدمولايزال

لعمانليتحقة!وامشتمارها،الأرضاستغلالمن

ماتحتاجهك!!تنتىا!بلادافأصبحت،أخذائىاالاستقلال

وغيرها،وفواكهقمبرخضراواتمنغذاء،من

إلىتعليبهبعدأوطازجاحاجتهاعنمايفيضويصدر

.المجاورةالبلدان

المجالينفيقابوسالسلطانعهدفىالتجارةوازدهرت

بتطورالتجارةازدهاروارتبط.والخارجيالداخلي

الإنتاجمناطقمنالزراعيةالمنتجاتتنقلالتيالمواصلات

وسائلتقومكما.الخارجوإلى،عمانأرجاءسائرإلى

المجاورةالدولوإلىمنالصناعيةالمنتجاتبنقلالمواصلات

إنجلتراخاصة-أخربيةوا،والإفريقيةالآمميويةالأقطاروبقية

وأمريكا.وفرنسا

والبحرية،البريةالمواصلاتمنبشبكةعمانوارتبطت

الداحليةللاتصالاتوجويةبحريةموانئإنشاءتمكما

فيقابوسميناءهماكبيرينميناءينافتتاحوتم.والخارجية

الجنوبية.المنطقةفىريسوتوميناءمطرح

التعاونمجلسإلىعمانانضمتام819عاموفي

تعاونبذلكقابوسالسلطانوحقق،العربيةالخليجلدول

وفي،المشتركالدفاعىالمجالفيالخليجدولبقيةمعبلاده

الختلفة.الاقتصاديةالمشاريعتحقية!

تحتمتصلوبناءوأمانازدهارفترةاليومعمانوتعيعق

استقراراالدولأكثرمنع!انوتعد.قابوسالسلطانقيادة

العالم.فيوأمنا

تاريخ.،عمان؟عمان:أيضاانظر

يرتكبشخصأولكانوحواء.أدمأولادأكبرقاليل

هابيلمبنخيهقصتهوردتوقد.الأرضعلىقتلجريمة

ابنينبأعليهمواتل):تعالىالدهقال.الكريمالقرانفي

منيتقبلولمأحدهمامنفتقبلقرباناقرباإذبالحقآدم

27.:الماندة!المتقينمناللهيتقبلإنماقاللأقتلنكقالالآخر

التوأموكان،توائمتلدكانتحواءأدالقصةوتفاصيل

نإإذ،أخيهبتوأمةيرضلمقابيلأحشأخيهتوأمةيتزوج

:أبوهلهفقال.لنفسهوأرادهامنهاأجم!كانتتوأمته

فأيكماقربانا،هابيلأخوكويقربقربائاقربيابنى

ثمارمنقرباناللهقابيلقدمبها.أحقفهوقربانهيتقبل

أبكارمنقرباناهابيلأخوهقدمح!تفي.يقب!!ولمزرعه

أخيهقتلعلىفأقدمالغضبقابيلتملك.فقبلغنمه

يعلمهغرأبااللهفبعث.سوءتهيواريأندونوتركه

أخيه.سوءةيواريكيف

المقدسالكتابفيوهابيلقابيلقصةوردتوقد

.(4:التكوين)سفر

آدم(.)دريةالسلامعليهآدم،هابيل:أيضاانظر

عريضة،كبيرةأوراقذومعمرطوي!!لباتاليوولول

البيضاءالأزهارمنعناقيدواسه.كثيرة:ريقاتإلى

منالمعتدلةالشماليةالمناطقفىالبوتقاتليوجد.أ!همغيرةا

نوعإلى-أصلا-أضباتاهذاالعسماويعود.الأرضيةالكرة

وله.الشرقيةوأوروباآسيافيينموالذيالبققاتلمن

يزرع.الفرالقلبقاتطاردأنهالناسويعتقد،كريهةرائحة

مظللامكاناوشطلب،حدائقنباتبوصفهالبققاتل

مورقة.تربةوذاورطباجزئيا

الأزهارسوعاقيد،عريضةكبيرةأوراقذوطوي!لباتالبققاتل

البيصاء.
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استخدم.والمجاديفالأشرعةبوساطةتتحركالرومانيةالقادس

.ا!طوارئلات!وفيارر!ؤ،فىوالمأورةللسرعةالتجديف

منمصنوعة،ضيقةطويدة،حربيةسفينةالقادس

الأبيضالبحرلشعوبالبحريةالقواتاستخدمتهاالخشب

بهمكشوفسطحالقادسلسفنكان.القديمةالمتوسط

وكانت.الأشسرعةمنومجموعةالأقلعلىوأحدصار

جانب.كلعلىالمجاديفمنأكثرأوبصفأيضامجهزة

حينأشرعتهاناشرةرحلتهاتواصلالقادسسفنكانت

للمناورةيستخدمف!!انالتجديفأما.بذلكالرياحتسمح

.الطوارئحالةوفي،المعركةأثناءوالسرعة

في،قديمتانحضارتانالقادسسفنبنىمنأول

جزيرةسكانا!لينويونهما،المتوسطالأبيضالبحرحوض

الأعوامبيناليونانيةالبلادسكانالمسينيونو،كصيت

كبيرمعدنىوتدالقادسلسفن..مأق...و0002

فتحاتثقبفىالوتدهذااستخدممقدمتها.فيمثبت

سنةحوالىومنذ.المعاركأثناءالمعاديةالسفنجوانبعلى

بايريم،تسمىسفينةالفينيقيونأوالإغريقطور،.مق007

فوقواحد،جانبكلفيالمجدفينمنبصفينتميزت

حتىأشد.ودفعأكبربسرعةالسفينةلتزويدوذلكالاخر،

المجدفينمنوأحدصفالقادسلعسفنكان،الوقتذلك

اليونانيوناستحدث،.مق005عامونحو.جانبكلفي

فيالمجدفينمنصفوفثلاثةلهاكانالتيالترايريمسفينة

ومعفرد.002منطاقماتحملترايريموكل.جانبكل

ثمأربعةوبهاالقادسسفناليونانيونبنى،الوقتمرور

المجدفين.منصفوفخمسة

.اليونانبسفنالشبيهةالقادسسفنالروماناستخدم

الأشرعة.منثانياطقماأضافواالرومانولكن

سفنفإن،الأخرىالسفنسرعةازدادتوبينما

البحرفيأستخدمتوربما،تختفيبدأتقدالقادس

.ام717عامماتابانمعركةفىمرةلاخرالمتوسطالأبيض

البحرية.بمالسفينة:أيضاانظر

علىالأطلسيالمحيطعلىيقعشهير،أسبانيميناءطدس

عدد.طارقجبلمنالغربيالشمالإلىكم79بعد

البحريةالمحطةقادسوتعتبر.نسمة76657.1سكانها

.كثيرةدولمنسفنمينائهافيوترسوأسبانيا،فيالرئيسية

خبراءويعتقد..ماق013عامقادسالفينيقيونأسس

هذهازدهرتوقدأوروبا.فيمدينةأقدمأنهاكثيرون

جسدتالتيالمتقدمةالمراكزمنوأحدةوغدت،المستوطنة

قادسوجدت..مق055عابمحواليوفى.الفينيقيينقوة

فاستنجدت،المحليةالايبيريةالقبائلبغزومهددةنفسها

،قادسلمساعدةقواتهافأرسلت،الفينيقيةقرطاجبمستوطنة

ينجدوها.أنمنبدلأعليهااستولواالقرطاجيينولكن

عامالقرطاجيينمنقادسعلىالرومانواستولى

إسلامياحصناقادسغدتالسنينمئاتوبعد..مق502

العاشرألفونسوتمكنام،262هـ،661عاموفيمنيعا.

أبحروقد.قادسمنالمسلمينإخراجمنقشتالةملك

رحلتهفيام394عامقادسمنكولمبوسكريستوفر

التالية،الثلاثمائةالسنواتمدىوعلىأمريكا.إلىالثانية

العالم،أرجاءفيالأسبانيةالإمبراطوريةامتدتعندما

الأمريكية،المستعمراتمنقادسعلىالثرواتتدفقت

مقاطعةعاصمةهيقادسومدينةبالثراء.المدينة!نعمت

لثهرفيالقا!سرومحر!ؤوقعت.ص!،القادسية

فيوالفرسالمسلمينبنم635هـالموافقا4سنةالمحرم

بعدالفرسأدرك.عنهاللهرضيالخطاببنعمرخلافة

بالإعدادفبدأوا،دولتهمتهددالتيالخاطرالبويبمعركة

سكانمنمعهمكانمنلهاجندوا،فاصلةجديدةلمعركة

قواتوتجمعت.المسلمينذمةفيأصبحتالتىالمناطق

العراقبلادمنالقادسيةعندالطرفينقبلمنضخمة

.وقاصأبيبنسعدالإسلامىالوفقاد.الفارسية

ووقعتصبح،إلىتصللمولكنها،المفاوضاتودارت

علىللمسلمينمؤزربانتصاروانتهت،الضروسالحرب

عنه.تخلواقدكانواماكلواستعادوا،الفرس

ذكركماالقادسيةمنأعجبوقعةبالعراقيكنولم

يحدلاوسلاحاأموالأمنهاالمسلمونغنموقدكثير.ابن

وانهزم.حربهمفيالمسلمينساعدمما،لكثرتهيوصفولا

المقيدونفقتلالمسلمونولحقهمأبيهمبكرةعنالفرس

المعركةفيوقتلألفا،ثلاثينوكانواجميعا،بالسلاسل

منوقتل.ذلكمنقريباذلكقبلوقتل،آلافعشرة

هذاوفتح.آلافثمانيةوقيل،وخمسمائةألفانالمسلمين

علىالقضاءنحوللسيرالمسلمينأمامالبابالانتصار

إلىطريقهمفىالمسلمونخاضإذ،الفرسإمبراطورية

وصلواأنإلى،معاركعدة-الفرسعاصمة-المدائن

.م637هـالموافقا6عامواحتلوهاالمدائن

عمر،الحاسمةالمعارك،الإسلاميةالفتوح:أيضاانظر

.الخطاببن
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تشكلتوقد.للإسلامانتسابهاتزعمفرقةدياولاول

فيولدالذيأحمدغلامبزعامةمذهبيةفرقةالقاديانية

،أم983أهـ،256عامالبنجابمقاطعاتقرىإحدى

أ!دهواوكان.الفرقةهذهنسبتوإليهافأديانقريةوهي

أ!هاأصذينامنالقاديانىمحمدعطاءبنمرتضىأبوغلام

تلقىالهند.فىالإنجليزيالاستعمارمعوعلاقاتروابط

وعنهمامشهورينغيرأساتدةيدعلىتعليمهأحمدغلام

والعربية.الأرديةاللغةتعلم

مأ809أهـ،326سنةبالكوليرامصاباغلاممات

الجنة.مقبرةاسمالقاديانيونعليهايطلقمقبرةفىودفن

المسلمينفرقمنفرقةالقاديانيةأنالقاديانيونويدعي

الإسلامأنالحقلكنغيرها،عنالفروخبعضفيتختلف

الإسلامىالعالمعلماءمنكثيرأصدروقدبراء.منها

خارجونالمذهبهذاأتباعأنعلىنصتفتاوىوالهيئات

.الإسلامعن

علىلمحايجازأغاديانيةامعتقداتملخصعرضويمكن

التالي:الوجه

موتهبعدهاجرالسلامعليهعيسىبأنالاعتقاد-أ

فىالإنجيلتعاليملينشرالهندفيكشميرإلىالظاهري

قبرهوأنعاما،021العمرمنبلغأنبعدتوفىوأنهالبلاد،

.هناكموجودالايزال

أضبيانافيهحلالذيالمهديهوغلامأنالاعتقاد2-

ثمومنالسواء،على-السلامعليهما-ومحمدعيسى

معا.والنبىالمهديهوغلامابأنالقاديانيينزعميأتى

بشيرالحيرزاأغهأالذيالنبوةحقيقةكتابفيجاء3-

بعضمنأفض!!أحمد،غلامأن:الثانىالخليفةأحمد،

الرسل.منأعزماأولى

الغلامأنالقاديانيةالففلصحيفةفىأيضاوجاء4-

(.يقولونمماوطهرهالله)برأهكل!!محمدهو

القوةإلىاللجوءهولي!رالجهادبأنالاعتقاد5-

وسيلةهووإنماالمؤمبن،غيرضدالحربأدواتواستعمال

.للإقناعسلمية

ماالميتالمسلمعلىالصلاةجوازبعدمالاعتقاد6-

فىالمسلميندفنيحرمونفإنهمثمومنقاديانيا،يكنلم

القاديانيين.مقابر

يؤمنأصهماأغاديانية،امنالمسلمن!صاحيجيزونلا7-

-زغموافيما-الأنهكافر،القاديانىغيرأنبدعوىبمذهبهم

الخلافةبركاتكتابفيجاءوقدأحمد.بالغلاميؤمنلم

يزوجأنقاديانىلأييجوزلاأنهالقاديانىأحمدلمحمود

نفص!فيجاءوقد.جماعتهأمرهذالأنالقاديانيلغيرابنته

والهندوسالمسلمينبناتأخذيجوزأنهالكتابهذا

منأعطىومن،إعطاؤهميجوزولاللقاديانيين،والسيخ

الجماعةمنيطردالمسلمينمنلواحدابنتهالقاديانيين

ويكفر.

تجوزولابل،القاديانيغيرخلفتصئالصلاةلا8-

صلاةوقعتوإذاأ!اديانيين.امساجدغيرفىالصلاة

يتعينفإنه،قاديانىمسجدغيرفىأوقاديانىغيرخلف

واقعةأحمدمحمودالغلامابنيرويهذا،وفىإعادتها.

?أدركتنا:فيقول،أم129عامللحجرحلةفىلهحدثت

الازدحاممنالطريقفسدتلأمىوجديأناالصلاة

فدخلنا،الصلاةفيندخلبأنجديفأمر،الصلاةوبدأت

نصليهيا:جديقالالبيتإلىرجعناوحينماوصلينا،

القاديانى"!.غيرخلفتصلىلاالتىللهالصلاة

عندماأنهمعتقداتهمممارسةفىتشددهممنوبلغ

عليه،الصلاةميعادوحانجناحعلىمحمدالقائدمات

الباكستانيةللخارجيةوزيراكانالذيخانأ!هاظفررفض

كانهذاخاناللهظفرأنوالسب!.عليهيصليأنآنذاك

قاديالئا.

تنظجمياجانباللقاديانيينفإن،الحركيةالناحيةومن

المراكزقمةإلىقياديةعناصردفعيستطجعونفهممحكما،

منطقةفيكانالرئيسىالقاديانيةومركز.المهمةوالمواقع

أمريكافيودعاةمركزولهم.بباكستانالربوةتسمى

ومجلاتصحفولهم.الأقصىوانشرقوإفريقياوأوروبا

رجالاتأشهرومن.ومستشفياتومدارسوكتب

غلامأحمدومحمدالبهيرويالديننورالقاديانية

وغيرهم.،الدينكمالوالحواجة

الصاروخالبازوكا،انظر:.الصواريحلمحادلمحة

(.المدفعية)أنواعالمدفعيةي(؟أمحس!ا)الاستعمال

عدىالأهدافتهاجمعسكريةطائرةالقنافىقدط

وصواريخ،،وقذائف،قنابلوتحملالبحر،فيأو،الأرض

لجميعالجويةالقواتوتضم.ثقيلةومدافع،رشاشةومدا!

البحريةأيضاتضمهاكما،قنابلقاذفاتتقريباالدول

البحرية.مشاةوخدمات

فىأجنحتها،تحتقذائفالقنابلقاذفاتبعض!تحمل

القنابلقاذفاتبعضوفى.الأبراجتسمىرأسيةتركيبات

وهي،قنابلحجيرةفىالأسلحةهذهتحم!!الأخرى

القنابل،تصويبويتم.الطائرةجسمافىحجيرة

النظامهذاويستخدم.القصفنظامبوساطة،والقذائف

موقعلتحديدالليزرأشعةأو،البصريةالوسائلأوالرادار،

إطلاقزمنلتحديدالحاسوبيستخدمكما،الهدف

الهجوممنالقنابلقاذفةالأجهزةهذهوتمكن.السلاح

وتحصل.تقريبأالأجواءجميعوفى،الليلأوالنهارأثناء
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الجولسلاحالتابعة-2بىالقاذفةمتلاستراتيجيةقنابلقاذفة

وهي،المتسللةالقاذفةأيضاتسمى،المتقدمةالتقنيةذاتالأمريكي

عالية.وبسرعةطويلةهسمافاتنوويةقنابلحملعلىقادرة

نفاثمحركبوساطةالطاقةعلىالقنابلقاذفاتغالبية

سرعةحتىيطيرأنبعضهاويستطعأكثر.أوواحد

وزنعلىأساساالقاذفةمدىويعتمد.كم/ساعة00262

ويمكنمعا.والأسلحةالوقودوزنوهو،الصافيةالحمولة

أقل.وأسلحةأكثروقودبحملالطائرةمدىزيادة

عالية،ارتفاعاتوعلى،منخفضةبسرعاتوالطيران

وبذلكالوقود،يوفرأقل،هواءمقاومةالطائرةتوأجهحيث

تزودتإذاالقاذفةمدىإطالةيمكنوكذلك.المدىيزيد

بالوقود.التزويدطائرأتبوساطةالجوفيبالوقود

منرئيسياننوعانيوجد.القنابلقطذفاتأنواع

القنابلوقاذفات،المقاتلةالقنابلقاذفات:القنابلقاذفات

منمعينبنوعيقومالنوعينهذينمنوكل.الاستراتيجية

.المهام

وقصيرة،صغيرةطائراتالمقاتلةالقنابلقاذفاتوغالبية

شخصين.أوواحدشخصمنطاقماوتحملالمدى

هجومية،أوضاربةطائراتأيضاالطائراتهذهوتسمى

المهامهذهوتشمل.تكتيكيةجويةبهجماتوتقوم

الجويوالإسنادالحظر،وهجمات،السفنضدالهجمات

لمنعالعدوخطوطخلفالحظرهجماتوتتم.القريب

مهاموفي.المعركةمنطقةإلىالوصولمنالتعزيزات

البريةالقواتالقنابلقاذفاتتهاجمالقريبالجويالإسناد

ويقوم.المعركةمنطقةفيالأهدافمنوغيرها،المعادية

هذهمعظمبتوجيهطائرةفيأوالأرضعلىملاحظ

.العمليات

كبير،فمعظمها،الاستراتيجيةالقنابلقاذفاتأما

وهي.أشخاصستةإلىاثنينمنطاقموبه،المدىوطويل

أهدافضربتتضمن،استراتيجيةجويةبهجماتتقوم

الأهدافهذهوتشملالعدو.خطوطخلفبعيدة

/.بأكملهاومدنا،والموانئ،العسكريةوالقواعد،المصانع

العدوقدرةلتدميرتخطيطهايتم،الهجماتهذهومثل

يستطعالاستراتيجيةالقنابلقاذفاتوبعض.القتالعلى

عالية.وبسرعةطويلةلمسافاتنوويةقنابلحمل

الأولىالعالميةالحرببداياتخلال.تماريخيةنبذة

صغيرةقنابلبإلقاءالطارونقامأم(،-189أ19)4

ألمانياقامتثم.طائراتهمفىالمفتوحالطارركنمنباليد،

لقاذفةعرفميقطاع

استراتيجيةقنابل

الطهائرةهذهوتستطع.قذأئم!أوبقنابلبعيدةأهدا!ضرببيابر،-القاذفةمثلالاستراتيجيةالقنابللقاذفةيمكن

ويوجدالجو.فىبالوقودتزويدهاإعادةيمكنكماالوقودمنكبيرةكميةتحمللأنهابعيدةلمسافاتتطرأنالحربية

أهدافها.إلىوتوجههاتحميهاأخرىإلكترونيةوأحهزةراداربها

حهرةأ

عةفاد

جضةأ

عةلاد

اردراا()منسحبةلعحلاتاعيةدادلكتروية!جضةألىكا
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قلىائصتحملالأمريكيةإي4-إفالفانتوممتلمقاتلةقنابلقاذفة

الأهدا!.منرغيرهاالمعاديةالطائراتصدللاستحدامموجهة

أولياتمنواحدةوهىغوثا،القاذفةبتطويربعدفيما

القناب!!.منكجم002تحملكانتوقد.القنابلقاذفات

العالميةالحربخلالبسرعةالقنابلقاذفاتتطورزاد

الطائراتأشهرب!تمنوكانأم(،549-1)939الثانية

والقادفتانلانكاستر،أفروالبريطانيةالقاذفة،القنابلقاذفة

الضخمةوالقلعة17-بىالطائرةالقلعةالأمريكيتان

منأطنانعدةتحملأنالقاذفاتهذهوتستطع.92-بي

ضدللحمايةرشاشةبمدافعمزودةأنهاكما-القنابل

المهمةالقنابلقاذفاتالطائراتومنالعدو.طائرات

إتشديالبريطانيةالقاذفةالثانيةالعالميةالحربفيالأخرى

جوجانكرزالألمانيةالانقضاضوقاذفةموسكيتو،8!-

وقاذفاتالانقضاضقاذفاتكانتوقدستوكا.87

كانتفقدكبير.بنجاحالسفنلمهاجمةتستخدمالطوربيد

تقريبأأسفلإلىمستقيماخطفيتطيرالانقضاضقاذفة

تطلقالطوربيدقاذفاتكانتكماقنابلها.تطلقأنقبل

الدفع.ذاتيةطوربيدات

خلالمرةلأول،النفاثةالقنابلقاذفاتألمانياطورت

أفرادمنعدداتحملكانتوقد.الثانيةالعالميةالحرب

تحملهمماأقلالدفاعيةالرشاشةالمدا!منوعدداالطاقما

أكبرمجالبهاكانلذلكونتيجة.النفاثةغيرالطائرات

والقنابل.للوقود

الأمريكيةالجويةالقواتكشفتأم889عاموفي

موادتستخدمانتى،المتسللة2-بيالقنابلقاذفةعنالنقاب

أمحدو.ابراداراتال!صشفلتتفادىانسيابياوشكلاخاصة

الحرببمالطيران،الجويةالقواتبمالطائرةأيضا:انظر

القنبلة.،الثانيةالعالميةالحرببمالأولىالعالمية

الوقودمنسيلايطدقحربيسلاحاللهبولدلمحة

يند!.الحريقخرطوممنالماءيندفعكماتماما،الحارق

مرنأنبوبيوصلهالذياللهبمدفعفوهةمناللهب

آخرصهريجويوجد.المشغلمؤخرةفيللوقودبصهريجين

اللازمالمضغوطبالهواءالالةلتزويدالوقودصهريجيبين

ماالمحمولةاللهبقاذفاتتزن.المدفعخلاأ!الوقودلدفع

اللإطلاق.وقتتقريباكجما03مجموعه

خلالواستخدموهااللهبقاذفاتالألماناحترع

نطاقعلىتستخدملمأنهاإلا،الأولىاأحالميةاالحرب

اليابانضدالمتحدةالولاياتاستخدمتهاأنبعدإلاواسع

وكانأم(.459-1)939الثانيةالعالميةالحربفى

ضداللهبقاذفاتيستخدمونالماضيفيالجنود

عليهاألاستيلاءالميسورمني!شأصمالتيالتحصينات

سلاخااللهبقاذفاتصارتثماومن.العاديةبالبنادق

منيسخرونالذينالجنودكانماوكثيراالأعداء.يهابه

رؤيةلمجردهلعفىالأدباريولون،العتيقةالبندقيةطلقات

نحوهم.بسرعةينطلقاللافحالطويلاللهبلسان

الحربإباناللهبقاذفاتفىالمستخدمالوقودكان

الحربخلالأما.والزيتالمفطمنمزيجاولىالأالعالمية

يسمىالهلامىالبترولمنوقودطورفقدالثانيةأعالميةا

النابالمباستخدامالجنودواستطاع.النابالمانظر:.النابمالم

نحوتبلغمسافةإلىالمحمولةبالقاذفاتاللهبيطلقواأن

نأفيمكنهاالدباباتعلىالمركبةاللهبقاذفاتأما.م06

يصيبوعندما.م023إلىمداهايصلأهدافإلىتصل

كراتأونقاطهيئةعلىيتناثرفإنه،هدفهالهلامىالوقود

منبقوةتدخلأنيمكنالكراتوهذه،فىجةصغيرة

يحمل.م06مداهيبلغاللهبمنبلسانتقد!أديمكىاللهبقاذفة

بالهواءمعبأوآخرأطوقود،صهريجينللقادفةالمستعملالشحص

المد!ع.حلاللددعهاللازمةالضغطبكميةالوقودليرودالمصعوط

قدرهكلياوزنايملغفإنه،اللهبلإطلاقجاهراالحهاريكودوعندما

كحم.32نحو



النابالمويتعلق.التحصيناتإلىصغيرةثغراتخلال

.نارهإخمادالعسيرومنالجسمأوبالهددت

أفادتالميلاديالعشرينالقرنمنالأربعينياتمنذ

فالمزارعون.وجوهعدةمنالمدنيةالحياةاللهبقاذفات

الأعشابمنللتخلصاللهبقاذفاتيستخدمون

تحيميمكنكماوخلافها.كاليرقاتالضارةوالحشرات

اللهب.بقاذفاتالجليدوإذابةالصخور

النفطتقطربعدتبقىادغراء،تشبهسوداءمادةالقار

أيضاويسمىطبيعيشكلوهو.الحجريالفحموقطران

ويستعملللماء،وطاردالالتصاقشديدوالقار.الأسفلت

التصميدواستخداماتالشوارعورصفاسمقفموادفي

الكربونأقطابصناعةفييستخدمالقارأنكماللماء.

تنئالتيالإلكتروليتيةللخلايا(الكهربائية)الأقطاب

ويطلق.الفحمقطران،الأسفلتانظر:.الألومنيوم

تتألفالتيالموادمنالعديدعلى)البتيومين(الحمرمصطلح

منالعديدويحترق.والهيدروجينالكربونمنأساسا

الرخو،الحمريالفحميصنف.بسهولةالحمرأشكال

الوقودمنواحداالحمر،منكبيرةكميةعلىيحتويالذي

والنفطةالأسفلتالحمر،أشكالتشمل.الرئيسيالحراري

،والأصباغالوقود،صنعفيالموادهذهتستعمل.والنفط

اكتشفوقد.اخرىومنتجات)التبليط(،الرصفومواد

الحمرفيللنفطجديدةمصادر،السبعينياتخلالالعلماء

رمالانظر:.الحمريةوالرمالالزيتصخرفيموجودة

.الحجريالفحمالقار؟

الفحم.قطرانانظر:.الفحمقار

.القارئجعفرأبوانظر:جعمر.أبو،القارئ

التجديفالإسكيمو،الإبحاربمانظر:.القارب

ركوبفيالسلامة)إجراءأتالزوارقركوب)القوارب(؟

(.تاريخية)لبذةالسفينةبمالبخاريةالقواربسباقالزوأرق(بم

السفينة.،الباخرةأنظر:.البخاريالقارب

هدتجديفقاربالخارجيالمسئددوالمارب

الجوأنب.فييمتدحاملعلىيرتكزمجداف

المجدفالشخصبهايقومالتيالدفعقوةتزداد

.المجدافطرفبعدكلماالمجاديفعلىبالتجديف

فيالخارجيةالمساندذأتالقواربتستخدمماونادرا

الذيالسباقكقواربجداالخفيفةالقواربأيالصدفات

الأندية.بينيقام

51النجاةقارب

منيمتدهيكلالهابأنتتميزالفلبينفىالحارجيةالمساندذاتالقوارب

ويحفظهـالزورقبموازاةيطفوقائماالهيكلويحمل.الزورقجانبيعلى

الموضحةالمزدوجةالمساندوهذه.الصسبةالساحليةالمياهفىالانقلا!م!

.للزورقالدعممنقدرأقميىتوفر()أعلاهالصورةفي

المحيطينفيالموجودالخارجىالمسندذووالقارب

يمتدبهيكلمتصلخشبىلوحلهصغير،والهادئالهندي

القاربتوازنالخشبلوحويحفظواحد.جانبفي

.الانقلابمنويمنعه

شخصئا.لثلاثينالقواربهذهبعضلمجسع

.قارب،القطمران:أيضاانظر

البخارية.القواربسباقانمار:.السباققارب

والملاحينالركابلإنقاذيستخدمقاربالئجاةقارب

النجاةقاربمصطلحيحمل.كارثةحدوثحالةفي

052نحويوجدإذوأيرلندا،بريطانيافيخاصامعنى

وأيرلندابريطانياسواحلعلىمختارةمناطقفىنجاةقارب

يأعنالإخطاربمجردللإبحاراستعدادحالةفيموضوعة

خطر.فيسفينة

بتقديمالنجاةلقواربالوطنيةالملكيةالمؤسسةتقوم

تقومأيرلندا،كماوجمهوريةبريطانيامنكلفيخدماتها

.نجاةقارب09نحومنشكونإغاثةأسطولبتشغيل

فيالمساعدةعلىالقواربأصحابالمؤسسةوتشجع

منإلىالمكافآتوتقدمالبحر،فيالإنقاذحملات

الخوحالةفياسمفنيساعدون

المؤسسةتستعملهاالتىالنجاةقواربأنواعتشمل

وأرونمترا3.4بطولتاينالنجاةلقواربالوطنيةالملكية

،عقدة18إلىسرعتهتصلوكلاهمامتر،86.15

متر،ا31.ومتر،ا84.وأوكليمتر70.01وبريدي

متر.أ24.3وويفنيمتر،ا43.4ومترأ62.4ووانسون
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النفاثالدارب16

التابعةالنجاةقوارب

الوطنيةالملكيةللمؤسسة

منالقاربهذامثل

أيرلندا-نيوكاسل

فىدائمادهو،الشمالية

امحتعدادااستنفارحالة

السفنلمساعدةللإبحار

حطرفىتكولىالتى

منكلسواحلحول

وأيرلندا.بريطمانيا

متر.416كالأتلانتكللنفخقابلةقواربأيضاوهناك

.عقدة03إلىصرعتهاتصلالتيالصلبة

بصورةالماءسطحعلىوالبريديالأرونقواربتطفو

منزلقةطرقفىفتندفعأضاينكاالأخرئالقواربأما،دائمة

يجرهاعربةمنكالأوكلىأخرىتندفعبينماالماء،نحو

البحر.نحوجواد

منأضحاةاقواربأغلبفىالملاحوذيكونا!للاحون.

نجدأنناإلا،أحرىبطرقعيشهميكسبونالذينالمتطوعين

اطلاحينأحدأصجاةاقواربمحطاتمنمحطةكلفي

مهندسيكونماوعادة،الدوامساعاتطواليعمل

طوالملاحمنأكثريعملالمحطاتبعضوفي.محركات

قاربفىالعاديالملاحينطاقماويتكون.الدوامساعات

الملاحينطاقمأنإلا،أشخاصممبعةإلىخمسةمنالنجاة

الثلاثة.أوالاثنينشجاوزلاللنفخالقابلةالقواربفى

أنشئت.النجاةلقواربالوطنيةالملكيةالمؤسسة

إنجلترافيالسفنتحطمحالةفىأطلإنقاذالوطنيةالمؤسسة

تطوعية.مؤسسةبوصفهاأم482عامملكيأمربموجب

أضجاةاأتحوار!أ!طنيةاالملكيةالمؤسسةبعدفيماوصارت

اشتبرعات.منبالكاملتمويلهايتمالتي

عاميب!تحكوميةمنحةتلقتأنهامنوبالرغم

نأأم986عامفىقررتأنهاإلا،أم986و1854

التيللشروطنتيجةأخرىمرةالتبرعاتعلىتعتمد

أم798عاموفىمنحتها.لتقديمالحكومةوضعتها

يجعلمبرروجودعدمإلىالعموممجلسمنلجنةقوصلت

مادامتالنجاةقواربخدماتعلىتستولىالحكومة

المهمةبتلكتقومالنجاةلقواربالوطنيةالملكيةالمؤسسة

العالميةالحربأثناءتعاقبتالتىالحكوماتوافقت.بنجاح

وقتأثناءحتىطوعيةالخدمةإبقاءعلىوالثانيةالأولى

.الحرب

معالنجاةلقواربالوطنيةالملكيةالمؤسسةتتعاون

البحر،فىالإنقاذعنأيضاالمسؤولةالحكوميةالجهات

وخدمات،الملكىالسواحلحرس:الجهاتتلكوتشم!!

الملكية،البحريةللقواتأضابعةاأحموديةاأطائراتاإنقاذ

بولمساطةإنقاذهمتممنعدديبلغ.الملكيةالجويةوالقوات

الوطنيةالملكيةالمؤسسةإنشاءمنذالإنقاذقواربملاحى

شخص.11هو...حواليالنجاةلقوارب

الاختراعاتمنالنجاةقاربيعتبر.تاريخيةنبذة

صاؤوهولوكن،ليونيلقامأم786عامففى.البريطانية

قاربإلىصغيرصيدمركببتحويل،لندنيمركبات

كروفيالإدار!نكبيرشاربجونمنهفطلب،نجاة

نأإلانورثمبرلاند.فىبامبيرجإلىقاربهإرسال،تروست

هنريببنائهقامنجاةقاربليكونتصميمهتممركبأول

وسميالتاين،نهرشاطىءعلىصائسفنوهوجرتحهيد

حيثام،097عامللبحرإنزالهوتمالأصيلالقاربذلك

عاما.04لمدةالتايننهرمصبمنأعرببايعملكان

قواربمنعددبناءتمأم824و0917عاميوبين

)مؤسسةلويدزقامتحيثمحليا،تشغيلهاوتم،النجاة

لويدز.انظر:.معظمهاتكاليفبدفع(تأمين

الذيالماءبنفثيدفعصغيرمركبالئفاىالقارب

.المؤخرةفيالموجودةالفتحةخلالكبيرةبسرعةينفخ

فيشبكةخلالالماءبشفطالداخليالاحتراقآلةتقوم

شكلفيفتحةعبرذلكبعدالماءيضخثم،القاربوسط



71رضلقاا

خطفوقالمستعرضةالرافدةعبرالخارجإلىمرفقيةوصلة

علىالضحلةالمياهفيالاستخدامالقواربهذهتلائمالماء.

السريع.التدفقذاتالضيقةالأنهارمثل،الخصوصوجه

منحدراتوفىنيبالأنهارفىالقواربهذهأبحرت

المهندساخترع.المتحدةالولاياتفىكولورادونهر

البحريةالمحركاتوطورهاملتونوليمالنيوزيلنديوالمزارع

قواربهأولواختبر.الحديثةالنفاثةالقواربتحركالتيالنفاثة

لجبالالسفحيةالتلالفيالتدفقسريعةالأنهارفيالنفاثة

عاماخترأعهبراءةومنحنيوزيلندا،فيالجنوبيةالألب

.ام559

اليابسةالكتلأحديشكلالأرضسطحمنجزءالقارة

نجودأوواسعةسهولعادةوفيها،العالمفيالكبرى

وأكليامحاطةوهى،الجبليةالسلاسلمنأكثرأووواحدة

بالماء.جزئيا

2(كم428744!...)آسيا:هيالعالموقارات

الشماليةوأمريكا2(كم742،03!...)وإفريقيا

لجنوبيةاوأمريكا2(كم722،42و...)

ركتيكانتاوأ2(كمأ000،338،7)

(2كما0(000،954)وروباوأ2(كما00024و...)

قارةليعستوأوروبا2(.كم.717)00.3)وأستراليا

اسياقارةفىجزيرةشمبهولكنهاللكلمةالصحيحبالمعنى

العامةومساحتهاأوراسياقارةيسمىمماجزءوهى

بالقاراتالخاعمةالمقالاتان!:2(0كم000.45).00)

الموسوعة.في

الأرضي.العالمأيضا:انظر

،والنباتاتالحيواناتمنكلايأكلحيوانالقارت

انظر:.للقوارتأمثلةالأحمروالثعلبوالفأرفالدب

العشب.اكلبماللاحم

المنطقة.،الشرقيةبمالسعوديةان!:.جيل،قارة

لقضمتماماملائمةأماميةأسنانذوحيوانالقارص

منوالجرذوالقندسالسنجابويعتبر،الصلبةالأشياء

الجوز،قشرةيكسرأن،السنجابويستطيع.القوارض

أنواعبعضينخرأنالقندسيستيمكما.الأماميةبأسنانه

القوارضوتشمل.الجصمنالمصنعةوالحوائط،الأخشاب

والفأرالقارضوالهمسترالزرعفأرمثلالأنواعمنالعديد

والشيهم.

تسمىالأسنانمنأماميانزوجانالقوارضولكل

هذهوتتآكل.لممفلىواخرعلويزوجمنها،القواطع

عمراخرفىإلأتمامالاتبلىولكنهاأطرافها،منالقواطع

جذر

تسمىالأزميلبشكلوسفليةعلويةأسنانلهاالقوارضجميع

.أعلاهالقندسجمجمةصورةفيواضحةوهي.القواطع

يتقدمأنبعدحتىالنمو،فىتستمرلأنهاوذلك،الحيوان

منأسرعالخلفمنالقواطعوتبلىالعمر.فيالحيوان

تماماملائمةكالأزميلحافتهاتكونولذلك،الأمام

أضرأسمنتتكون،خلفيةأسنانأيضاوللقوارض.أطقضم

فيماالمساحةوتسمى.المضغفيتستخدمطاحنةوأسنان

الفاصل.الخلفيةوالأسنانالقواطعبين

عددويزيد.ترصصغارها،ثدييةحيواناتوالقوارض

مجتمعة،الأخرىالثدساتأنواعكلعددعنالقوارض

تقريبا.العالمأنحاءكلفىوتنتشر

أكبرهابينماحجما،القوارضأصغرالفئرانتعتبر

ويصل.الجنوبيةأمريكافييعيع!الذيالماءخنزيرحجما

وأغلبواحد.مترمنأكثرإلىالماءبعفخنازيرطول

وبعف،الجرذأنولكن.العشباكلاتمنالقوارض

.تجدهطعامبأيتقريباتتغذى،الأخرىالقوأرض

يأكلفبعضهاللإنسانومضارمنافعللقوارض

ثمين.فروذووبعضها،الضارةوالحشائعقالحشرات

فيوالفئران،الجرذانالعلماءيستخدم،ذلكإلىوبالإضافة

تلففيالقوارضبعضتتسبب،ومدلك.البحوث

منهاكثيريحملكما،الأخرىوالممتلكاتألمحاصيل

.والتيفوس،كالطاعونخطيرةأمراضا

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

المطاطالفأرالماءخنزيرحيواد،الأجوطي

القندسالسنجابالإفريقيالأرنب

الجبلىالقندسالحفارالسنجابالباكا

الكابياءالطائرالسنجابالجرذ

البراريكلبالقارضةالشنشيلةالسنجابىالجرد

حيوان،الكيبالشيهمالكنغرجرذ

اللاموسنيناالصيدالمسلثحرذ

حيوان،لمرموطالفأرالجريبيعا

ضرالقالهمسترالزرعافأرلأرضاخنزير

ليربوعابةلغاافأرغينياخنزير



ةسور،رعةلقاا81

أعريمأالقرآنسورمنالقارعةسورة.سورةالقارعكة،

عدد.والئةالحافىيةالضريفالمصحففيترتيبها.المكية

لأنهاالقارعةتسميتهاجاءت.آيةعشرةإحدىآياتها

بهولها.والأسماعالقلوبتقرع

القيامةعنتحدثتالتىالمكيةالسورمنالقارعةسورة

،أحداثمنفيهايكونوماوشدائدها،والاخرةوأهوالها

.عظاموأهوال

أغبور،امنأخاساخروجعنال!صيمةالسورةتحدثت

المتطاير،كالفراش،الرهيباليومذلكفيوانتشارهم

شدةمننظامغيرعلىويذهبونيجيئونوهناكهناالمنتشر

وتطايرهاأ!الجبانسصعنتحدثتكما.وفزعهمحيرتهم

قرنتوقدأ!واء.افىالمتطايرالمنبثتصئثالصوفحتى

الجبالفىالقارعةتلكتأثيرعلىتنبيهاوالجبالالناسب!ن

البشرحاليكونفكيف،المندوفكالصوفصارتحتى

بذكرالكريمةالسورةوختمت؟العصيباليومذلكفي

إلىالخلقوانقسام،الناسأعمالبهاتوزنالتيالموازين

وخفتها.الموازينثقلحسبوأشقياءسعداء

القارولرأنواعبعض

سم56طولهانحططالقاروس

سم.42و.06بيرطولهيتراوحالمرقطوارسوقشرسمك

القرانايات)ترتيبالكريمالقرانأيضا:انظر

الكريم.القرآنسور(بموسوره

الزجاجة.:انظر.القارورة

)صورة(بمالذبابةانظر:.دبابةالخضراء،القارورة

السروء.ذبابة

ال!سماكمنمتعددةأنواععدىيطدقاسمالقاروس

العذبةالمياهوقاروسالبحر.وفىاسذبةاالمياهفىتعي!ائتى

وفيالمتحدةالولاياتفينهاروالأالبحيراتفىيعيش

أسماكبعضعلىأستراليافىالاسمويطلة!كندا.جنوبى

المياهقاروسأما.مختلفةفصيلةإلىتنتميالتيالعذبةالمياه

جميعفيالمعتدلةوالبحارالمداريةالمناطقفىفيعيشالمالحة

يقبلالتىالأسماكمنالقاروسوسمك.العالمأنحاء

فائقةقدرةذاتأنهاعنهاالمعروفومن.الصيادونعليها

المحببةالأسماكمنوالقاروسصيدها.وقتالقتالعلى

اللأكل.فى

سم64طولهالفمكيرالقاروس

سم23طومهالفمصغيرالقاروس

سم81طوسهالمرقطالقارودر

!!خ!ئهـ
-+!*2-

!كثبهـ

يرك!!جمع
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وأكثر.الشمسسمكةمننوع.العذبةالميطهقاروس

وهيالأسود،القارولرشيوعا،العذبةالمياهقاروسأنواع

الأسودالقاروسسمكةولون.وطويلةضخمةسمكة

داكنةبقعمعالاخضرار،إلىيميلأصفر،السنالصغير

الكبيرةالسمكةأما.الجسمأسفلوبيضاء،الجانبينعلى

أنواعوأهموالأسود.الغامقالأخضربينفلونهاالسن

صغيروالقاروسالفمكبيرالقاروسهيالأسودالقاروس

الهادئة،البحيراتمياهفىالفمكبيرالقاروسويعيش.الفم

لكن،كجمأ8،إلىكجمنصفمابينمعظمهويزن

القاروسوزنيتعدىوقلما.كجم9منأكثريزنبعضه

كجم.5الفمصغير

مثلالعذبةالمياهقاروسمنأخرىأنواعتوجد

الأبيض،القاروسأيضايسمىالذيالأبيضالكرابي

قاروسباسمأيضايعرفالذيالأسودوالكرابي

3و.سم51بينالأنواعهذهطولويتراوحالكاليكو،

واحد،جراموكيلوكجمنصفبينوزنهاويتراوح.سم

لمموداء.ببقعمغطاةفضيةوألوانها

وأانحططالقاروسعلىالأبيضالقاروساسمويطلق

بطهلونيميلالذي،الفضىاللونذيالففميالقاروس

داكنة.ضعيفةخطوطجوانبهتغطيوالذيالاصفرار،إلى

تسمىشائعةسمكةبأسترالياالعذبةالمياهفيوتعيش

الأنهار.مصباتقربعادةتعيشالنهر،مصبقاروس

ولون.الأشواكقويةطويلةظهرهاعلىالموجودةوالزعانف

أماالأحمر،اللونإلىتميلبقعمعزيتونيأخضرالظهر

والأبيض.الأصفربينفلونهالبطن

تحتيسبحوهو،وبكرةبصنارةعادةالقاروسويصاد

وينجذب.بسرعةالطعميرىوبذلكمباشمرةالماءسطح

وأالصغيرةالأسماكمنالمكونالطعمإلىالقاروس

.الديدانأوالضفادع

المياهقاروسمنحجماأكبر.المالحةالميماهقاروس

حواليويزنمترا،طولهيصيرحتىينموفهو.العذبة

القاروسهوشيوعاالأكثرالمالحةالمياهوقاروس.كجما5

المحيطفييعيقالذيالصخريالقاروسأوانحطط

وأ،الفرديةبالطرقالأسماكهذهصيدويتم.الأطلسي

تجارية.كمياتتصطادالتيالكبيرةالصيدوسفنبالمعدات

)صورة(،الأسماكان!:الأسود.البحرقاروس

التوتوخ.

أم(.506-؟هـ،ا410-؟)الهرويالقاري

للقرآنوشارحمفسر.الهرويالحسنأبومحمدبنعلي

من.وفاتهحتىبهاواستقرمكةإلىورحلبهراةولد

تذكرة؟المصابيحلمشكاةالمفاتيحمرقاة:تصانيفه

تلخيصفوع؟المومعرفةفيالمصنوع؟الموضوعات

الرسالةشرحبمالمصحفرسمفيالرائيةشرحبمالقاموس

وغيرها.الفرقانوأسرارالقرآنأنوار؟القشيرية

منجزءاتثمكلالتيالتتار،جمهوريةعاصمةطرا!

نهرعلىتقع.نسمة930.1و...سكانهاعددروسيا.

صناعيةمدينةوهىموسكو.شرقكم008نحوالفولجا،

الزراعيةوالالاتوالقاطراتللطائراتمصانعبهاوتجارية

الثقافيةالمنشاتمنكثيروبها.والنسيجالصناعيوالمطاط

.الميلاديعشرالتاسعالقرنأوائلالسممتجامعةبينهامن

القرنفيقازانأسسواالذينالتتارحضارةمركزوهى

قياصرةأولالرهيبإيفاناحتل.الميلاديعشرالخامس

.ام552فيالمدينةهذهروسيا

.التتار:أيضانظرا

-1863اهـ،326-)0128أمينقاسم

منوهىطرةببلدةولد،مصريحقوقيأم(.809

الجي!فيأميرالايبرتبةوالدهوكان،القاهرةضواحي

بعفأفرادهاتولىتركيةأسرةإلىنسبهويعود،المصري

.بالعراقالسليمانيةولاية

إلىبعثةفيوسافر،بالقاهرةثمبالإسكندريةدرس

مونبيلييهفيالحقوقبكليةالحقوقدراسةأتمحيثفرنسا

القديمنبذإلىتدعوالكتبمنعدداكتب.أم885عام

التيالاجتماعيةالظوأهربعضوانتقدعنه،والتخلي

وادابسلوكياتتقمصإلىالدعوةشجعكما،لاتروقه

منوخاصة،المرأةتحريرإلىودعا،للإسلامالخالفةالغرب

والعالممصرفيكبرىضجةدعوتهفأثارت،الحجاب

عليهوردوالاستنكار،بالرفضأفكارهوقوبلت،الإسلامي

المرأة؟المرأةتحريرآثارهوأشهر.اراءهمفندينكثيرون

وردتالتىارائهعندافعالأخيرالكتابوفى.الجديدة

المصرية.الجامعةإنشاءفيوساهم.الاولالكتابفي

أبو،الأنطاكيانظر:الأئطاكى.القاسمأبو

القاسم.

القاسم.أبو،البجليانظر:.البجليالقاسمأبو

-؟هـ،712-؟)البغداديالقاسمأبىابن

إمام.النبليالبغداديالقاسمأبيبنالحسينأم(.313

بقاضييعرفكان.وطبيبونحويوأصوليمالكيوفقيه

نشا.العراقفيقريةوهى،النبلإلىينسب.الممالكقضاة

العلمفىعمدةكان.عصرهأئمةعنالعلمفأخذبالعراق



البغويالقاسمأبو.2

والسخاء،والعدلالعملفيوقدوةوالقضاء،والفتيا

العل!اءمشاهيرمنعددالعلمعنهأخذ.الحقفىشجاعا

،البغداديعسكربنالرحمنعبدالدينشهابمنهما:

مؤلفاتعدةله.الحنفيالإتقانىحنيفةأبوالدينوقوام

ابنك!ابمختصربمالفقهفيالهدايةكتابمنها:

فىالأمهاتكتاببمالخلافمسائلكتاب،الجلاب

أطب.افىآخروتأليف،الفقهأصول

-083هـ،317-21)4البغويأبوالقاسم

بنالعزيزعبدبنمحمدبنأطهعبداالقاسمأبوم(.929

البغدادي،الأصلأجغويا،شاهنشاهبنسابوربنالمرزبان

أمحصر،امسندمعمر،وحجةحافظإماموالمولد.الدار

منبغشورمدينةإلىمنسوب.منيعبنتبابنويعرف

عبدبنعليالحافظوعمهأبوهوكان.خراسانإقليممدائن

منها.البغويالعزيز

فىفأسمعهمنيعبنأحمدلأمهجدهعليهحرص

خمسسنةلالارربيعفىإملاءبخطهكتبحتىالصغر،

ولاونصفا.سنهبعشريومئذسهفكان،ومائتينوعشرين

منأصعر:كتبهالحديثطلبالعصرذلكفىأحديعرف

عنجماعةوحدثهالعاليةالأسانيدفأدرك،القاسمأبى

التابعين.صغار

الجعدبنوعلىالمدينيوابنأحمدالإمامعنحدث

كثير،وخلق،منيعبنأحمدوجدهشيبةأبىبنبكروأبي

الصحابةمعجمكتابوصنف،أقرانهعنكتبإنهحتى

بنعلىمسندباسمالمطبوعالجعدياتوكتابفجوده

ثبتوهولهشيخاكبرالجعدبنعليوكان.فأتقنهالجعد

وابنقانعوابنصاعدبنيحيىعنهحدث.عنهمكثرفيه

جاءمنوكلكثير.وخلقوالطبرانيعديوابنحبان

أقعخيالدارعنهسئلأسانيدهلعلوحديثهعلىيحرصبعده

،خصأأادشايخأقل،ثبتالأئمةمنإمامجبل،ثقة:فقال

صاعد.ابنكلاممنأحسنالحديثفيوكلامه

862-هـ،-.34)247أصبغبنقاسم

إمام.القرطبىالأمويمحمدأصئأبوبنقاسمم(.159

قرطبةسمكنقرطبةمنبيانةمنأصله.محدث،حافظ

فيعالماكان.أميةبنيمواليمنجدهوكانبها،ومات

علوبالأندلسإليهانتهىالدينفىبارعاوفقيهاالعربية

كبارمنوسمعوبغداد،مكةإلىرحل.والحفظالإسناد

داود،أبىسنمسوالعلىالسنن:مصمفاتهمنالعلماء.

صحيعهيئةعلىالصحيح،الوالدينبربممالكمسند

وغيرها.القرآنأحكامالأخباربممنتقى،الأنساببممسلم

لعلمهصونابمالضبطبعدموأحسكبرعندماالروايةقطع

جمادىفىبقرطبةمات.أعوامبثلاثةوفاتهقبلوذلك

ال!ولى.

-؟أهـ،02-؟)عبدالرحمنبنالقاسم

مسعودبنعبداللهبنعبدالرحمنبنالقاسمم(.738

الصحابة،بعضعنروى.محدث،فقيه.عنهاللهرضى

بالحديثبصرذاثقةوكانالفضلاء،منكثيرعنهوروى

لاوكان،الكوفةقضاءولى.أغقهاأئمةمنواحدغيروثقه

إلىصحبناه:الصحابةبعضقالأجرا.القضاءعلىيأخذ

الصمتوطولالصلاةكثرة:بثلاثففضلناالمقدسبيت

الأربعة،فيوحديثه،أسخارياالإماملهخرجوالسخاء.

ضروسد.اللهرسولعنكثيرةأحاديثفيهاوله

أبوعساكر،ابنانظر:عساكر.بنالقاسمأبو

القاسم.

658-أهـ،أ.-)38محمدبنالقاسم

بكرالصديقأبيبنمحمدبناغاسمام(.728

قدوةكان.محدث،فقيهإمام.المدنىأبوعبداشحمن

عائشةعمتهحجرفىيتيمافتربىأبوهقت!سنة،وصاحب

اللهرضىالصحابةمنكثيراوسمععليهافتفقه،المؤمنينأم

رفيعاثقةفقيهاإمافاكانسعد:ابنقال.أجمعينعنهم

ليكانلوالعزيز:عبدبنعمروقال.الحديثكثيرورعا

يعنى-تميمبنيأعيمشلاستخلفتشىء،الأمرمن

وغيرهم.الستةالكتبأصحابللقاسمروىوقد.القاسم

القاسم.أبو،الرافعيانظر:.الرالمحعىالقاسمأبو

القاسمأبو،الزجاجيانظر:.الزجاجيالقاسمأبو

الرحمن.عبد

أبو،الزهراويانظر:.الزهراويالقاسمأبو

القاسم.

القاسم.أبو،الزيانيانظر:.الزياليالقاسمأبو

القاسم.أبو،الشابيانظر:.الشابىالقاسمأبو

القاسم.أبوالصيمري،انظر:.الصيمريالقاسمأبو

القاسم.أبو،الطبرانيانظر:.الطبراليالقاسمأبو

قاسم.الكريمعبدانظر:.الكريمعبد،قاسم

الدين.شمس،الغزيانظر:.الغزيقاسمابن



12القاصر

اهـ،332ا-)283الدينجمال،القاسمي

بنالدينجمالمحمدالفرجأبوأم(.139-أ866

إلىودعا،البدعحارب،جليلعالم.القاسمىسعيد،

فبرع،صغرهمنذالعلمطلب،دمشقفىولد.الإصلاح

وإلقاءبالتدريسفعملالنجابةعلاماتعليهوظهرت،فيه

.عمرهمنالعشرينياتفىوهو،الدروس

أبرزها.كبيرةعلميةثروةفتركللتأليفالقاسمىانقطع

جامع،الحجمكبيرتفسيروهوالتأويلمحاسنتفسيره

.وإتقانببراعةالسابقينكتبمنكثيرةنقولاتأودعه

فيها.ودفندمشقفيالقاسميتوفي

بنسدطانان!:محمد.بنسلطان،القاسمي

القاسصي.محمد

محمدبنصقرانظر:محمد.بنصقر،القاسمى

القاسمى.

أهـ-)367سلطانبنفاهم،القاسمي

عربيسياسى.القاسميسلطانبنفاهم(.-أم489

مجلسعاموأمين،المتحدةالعربيةالإماراتدولةمن

حتى3991منالفترةفيالعربيةالخليجلدولالتعاون

.ام699

جامعةالحقوقكليةفيوتخرجالخيمةبرأسولد

فىالماجعستيردرجةعلىحصل.أم749عامالقاهرة

المتحدةبالولاياتهوبكنزجونزجامعةمنالدوليةالسياسة

منصبشغل.والمياهالكيرباءلهيئةمديراعمل.الأمريكية

تركأ.أم759عامبدايةفيالخارجيةبوزارةثالثسكرتير

كمانفسها.بالوزارةأولسكرتيرإلىأم759سبتمبرفي

منبجنيفالمتحدةالأمفيللإماراتدائمامندوباعمل

جنيففيلهاعاماوقنصلاام،099إلى7691عام

فىسفيربدرجةمفوضوزيرمنصبشغلثموسويسرا

كندالدىومفوضاالعادةفوقسفيراعين.أم089عام

مناعتباراسفيرمنصبإلىترقى.ام819سبتمبرفي

.ام829نوفمبر

حيثظبيأبوفىالخارجيةوزارةإلى84عامرجع

والبحث.القانونيةالشؤونلإدارةمديراعمل

الدولية.والمؤتمراتاللجانمنالعديدأعمالفيشارك

بنأحمدم(.469-؟هـ،335-)؟القاصابن

فقيه،.القاصبابنالمعروفالشافعيالطبريأحمد

ابنفسموهالقصصبذكرالناسيعظأبوهكان.محدث

وهو،طبرستانإلىنسبةفجاءالطبريلقبأما.القاص

بنالعباسأبىعنالعلمأخذ.خراسانبجوارمتسعإقليم

أشصومنوغيرهما.،القاضىيعقوببنو!سف،سريج

.طرطوسقضاءتولى.الزجاجيعلىأبوالقاضيتلاميذه

مؤلفاتله.الاخرينفيتأثيرهوبليغوعظهبقوةواشتهر

المواقيتالقاف!ى،أدببملتلخيصابمالمفتاع:منهاكثيرة

توفى.الفقهأصولفىكتاباوألف.الفقهفيوهو

.بطرطوس

لولايةإماتصرفاتهتنفذلاالذيهوالإسلامفيالقاصر

الولايةهذهرفعت،عليهلولايةكانفإنلصغر.أوعليه

-الإدراكسنوهو-الرشدسنبلوغهبعدتصرفاتهونفذت

أموالهم!إليهمفادفعوارشذامنهمآنستمفإن):تعالىلقوله

وله،الحلمببلوغعادةتكونالرشدوسن6.النساء:

منكالاحتلام-والأنثىالذكرمنكلعلىتظهرعلامات

السنةانتهتفإذا-الأنثىمنالحيضدمونزولالذكر

حسنفيهولمسالبلوغعلاماتتظهرولمعشرةالخامسة

بعضوقال.مالهإليهالوليدفععليهوالقدرةالتصرف

وفيسنةعشرةثمانيالذكرفيالرشدسنإنالعلماء

سنباإلقاصرفإذا،ذلكوعلى.سنةسئكلشرةالأنثى

برفعتصرفاتهنفذتالبلوغعلاماتعليهظهرتأوالرشد

إذاأما.وصيأوولىلهكانإنلهالولىوأذنعنهالولاية

إما،وإدراكهتمييزهبمجردتصرفاتهفتنفذولىلهيكنلم

تعتبروحينئذالرشد.سنبلوغهأوالبلوغعلاماتبظهور

تصرفأوعقدمنهصدرإذأبحيثوأفعالهأقوالهشرعا

صامأوصلىوإذاأحكامهعليهوترتبتلثمرعامعتبراكان

وإذاشرغا،معتبراكانمحرمأوواجبأيفعلأوحجأو

بجناشهأخذعرضأومالأونفصفىغيرهعلىجنى

واعتبارهلتمييزهكلههذاوإنماومالئا.بدنياعليهاوعوقب

وأفعاله.سلوكهلتبعاتمتحملارأشدا

سنة21بالقانونيةالرشدسنالبلدانمنكثيريحدد

سنة.ا8إلىبعضهمويخفضها

يصبحالتيالسنهىالبلدانبعضفيالرشدوسن

والزواجالانتخاباتفىبصوتهللإدلاءمؤهلاالمرءفيها

فيهايكونالتيالسنأيضاوهيالأمر،أولياءموافقةبدون

تصرفاتهم.عنمسؤولينالناس

بهايتمتعلاالتىالامتيازاتمنبالكثيرالقصرويتمتع

بلدأن،عدةتبنتهالذيالإنجليزيالقانونبمقتضىالبالغون

معالتعاقدعنالمسؤوليةشحملونلا،المثالسبيلعلىفهم،

التيالعقدبنودتنفيذيرفضواأنلهميحقثمومن،البالغين

الأموالباسترداديطالبأنالقاصرحقومن.تخصهم

غيرما.عقدبمقتضىبالغلشخصأعطاهاالتيوالملكيات

،الضروراتلبعضالمعقولةالقيمةعنمسؤولالقاصرأن

ويمنح.والتعليمالصحيةوالرعايةوالسكنوالثيابكالغذاء
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الخبرةيملكلالأنهالامتيازاتهذهالقاصرالإنجليزيالقانون

أفعاله.عنالكاملةالمسؤوليةلتحملالكافية

الأضرارأوأخطائهمسؤوليةالقاصرشحملأنويمكن

والسنالخبرةقلةوضجعمعوأحش،بالاخرينيلحقهاالتي

الاعتبار.في

غيرأصسابعةادونأ!طفاالأيعتبرالإنجليزيالقانونكان

هذانقفريمكنولكن.الجرائمارتكابعلىقادرين

أصقانوناويفترض.عشرةوالرابعةالسابعةسنيبينالافتراض

علىالقدرةلديهمعشرةالرابعةسنفوقالأحداثأن

القاصر،سنحمسبالآنالعقوبةوتتباين.الجرائمارتكاب

وتوجد.البالغينعلىتوقعالتىتلكعنتختلفكما

محكمةانظر:.البلدانمعظمفىللقصرخاصةمحاكم

.الأحداث

فىأخاسأب!تيفصلمنهوالمسدم!تفقهاءعندالقاصي

أصشرعيةاحكامبالاأطنزاخوقطعاللتداعىحسماالخصومات

منمأخود،أمحر!اأخةوفى.أصسنةواالكتابمنالمتلقاة

المنير-المصباحفيجاءحاك!ا.أيقاضفهويقضىقضى

ح!صمت.وعليهما:الخصمينبينقضيت

تحتتندرجالتيالدولةفىالسلطاتأحدوالقضاء

الدينحفظفيالشرعصاحبعننيابةهىالتىالخلافة

يتولىالذيوهوالخليفةعننائبفالقاضىالدنيا.وسياسة

ذلك.فىيوكلهمنبوساطةأوبنفسهتعيينه

يكونأنالقاضىفىيشترط.القاضىفييشترطما

،الشرعبأصولوعاملاعالماعدلأ،حرابالغا،مسلماذكرا

يكونوأنوكلاموبصرسمعمنالحواسبكلمتمتعا

وأن.الإمامأغناهفقيراكانفإن-غنيازاهدا،دينهفيورعا

ولاالناسبلوميبالىلا-عبوسغير-وقوراصبورايكون

القضاءمجلسفىعندهالكليكونوأن.الجاهبأهل

لينا،عنفغيرمنقويا،النعسبمعروفيكونوأنسواء،

الحكامبأحكامبصيراوفطةوتؤدةأناةذا،ضعف!غيرمن

وأنالاخر،دونالخصمينأحدكلاميسمعوألا،قبله

وهويقضيولا،الهديةيقبلوألاصدوقا،أميناكاتبايختار

علىيقضىولا،يضايقهحالعلىولاجوعانولاغضبان

يعرفونمنمعيبئويشتريولالهيقضيلكنعدوه

إلامعهموالمشيالناسمجالسةمنيكثرولامنصبه

لحاجة.

أغقهاءاأجهإينض!إكبرئم!صانةللقضاءكانهناومن

بهالقيامالإنسانعلىيصعبعظيمواجبأنهعلى

وظيفةوالقضاء.وتعالىسبحانهاللهترضيالتيبالطريقة

الحصنوهيالعدلمظاهرمنمظهرفهي،بالهيبةتحاط

إليهيلجأالذيوالفيصلالمتظلمونإليهيهرعالذي

واستقرأرالأمنلاستتبابدعامةأقوىوهوالمتنازعون

ضعيفكلوقوةمائلكلركنيعدوالقاضي.النظام

النبيينومهمةالمرسلينسنةوهو.مظلومكلوناصف

به.القيامأمكنواحدبشروطهانفردإذاعينابهاللهكلفهم

بماالناسبينيحكمالذيهوالإسلامفىالمعتبروالقاضى

احكموأن):تعالىقال.رسولهوسنةتعالىاللهكتابفى

وقال.94:المائدة!أهواءهمتتبعولااللهأنزلبمابينهم

.24:المائدة!بالقسطبينهمفاحكمحكمتوإن!:أيضا

اليمن.إلىبعثهحينجبلبنلمعاذالسلامعليهوقال

قال.اللهبكتاب:قالقفاء؟عرضإذاتقضى)كيف

قالتجد؟لمفإنقال.اللهرسولفبسنةقالتجد؟لمفإن

صدرهعلىففحربأقصر.لاأي-آلوولارأحمىاجتهد

يرضىلمااللهرسولرسولوفقالذيللهالحمدوقال

ماحه.:اب!داودأبورواه.(ورسولهالله

بينبطعهالإنسانيعيشالقف!اء.مشروعيةحكمة

حبفيهوتعالىسبحانهاللهغرسوقد،الإنساناجماعة

خلقيةبناحيةالإسلاميةاصشريعةاحاءتأ!ذا.ثرةالأأخلبةا

الملزمةالأحكامفيهاوجاءت.الإنساناطبيعةلتهذبب

وتلزمحدهعندوتوقفهالظالملتردالرادعةوالعقوبات

الأحكاملهذهحينئذلابدوكانالقضاء.بح!صمالمتنازعين

أجلمنتطبيقها.وتباشمرتنفيذهاعلىتشرفسلطةمن

النفوذسلطةالشارعأعطاهالذيالقاضىكانذلك

يرد.لاوحكمه

المدعىواستدعاءالمدعىبسماعأولآالقاضىويبدأ

استدعاءثم،أمكنإنالمدعىبحضوروسماعهعليه

منوالتحققحالهمعنالكشفبعدوسماعهمالشهود

وحقيقتهاالقضيةفيوالنظرالكشفثم،عدالتهم

بذلكليتمكنوالشهود.الخصمينسماعمنومشكلتها

تركهأمرالقاضىعلىأشكلوإذا.الحقإلىالوصولمن

نأولهأعلىهيئةإلىحولهأوالعلمأهلفيهاستشارأو

لهتبينإذاأما.الحكموجهعليهأشكلإذابينهمايصلح

.يراهبماحكمبهوقطعالحكموجه

موظفالحديثةالشعوبمختلفعندوالقاضي

قاضييترأس.القانونتطبقمحكمةيرأسحكومي

)نظامالمحلفينهيئةتقوم.أدنىأوجنائيةمحكمةالمحكمة

القاضييقوم.الحادثةأوالواقعةفىبالفصل(الغربفى

ضبطقواعدذلكويشمل،القانونيةالمسائلك!!بحسم

ألاستماعبعدالقاضييقومكما.بهيؤخذالذيالدليل

الجانبينكلامنالمحامينومرافعةوالشواهدالأدلةلكل

إلىالقضيةعلىوحكمهرأيهبتقديم،المحكمةهيئةأمام

ينطبقالذيوالقانون،الأحكاملهاموضحاالمحكمةهيئة

عليها.



32العسكرلمحاضي

وقد.محكمةهيئةتستخدملا،الأحيانبعضوفي

النوعمنالقضيةأنهوذلكفيالوحيدالسببيكون

وربما.الوقائعفيالبت،للقاضيالقانونفيهايكفلالذي

تكونقد،الصناعةأوالعلمفيفنيةوقائعهنالكتكون

وفيحيالها.حكمتقريرالمحكمةهيئةعلىوشعذرمعقدة

حسبالوقائعفيالقاضييبتالقضايا،منالنوعهذامثل

.والقانونالشواهد

التىالاستئنافاتإلىيستمعفإنهالاممتئنافقاضىأما

فيعليهاتعترضأوالقاضيأحكامصحةفىتشكك

الاستئنافقاضىيقوموربما.القانونضوءفيأحكام

هنالكالبلدانمعظمفى.الصغرىالمحكمةأحكامبنقض

شروطاالبلدانمعظبموتضع،القضاةلتقاعدمحددعمر

واجباتهم.اداءفىفشلواإذاالتقاعد،إلىالقضاةلإحالة

ذلكيستلزمماوغالبا،السلطةهذهاستخداميندرولكن

التقاعدإلىالقضاةويحال.العامالرأياستطلاعمننوعا

ذلكعلىبالتصويتالمتحدةوالمملكةنيوزيلندامنكلفى

القضاةتقا!يمنوالهدف(.)البرلمانالتشريعيةالهيئةفى

هو،مكاتبهمعلىوولايتهمسيطرتهموتأمينأجر،لآعلى

وتشجيعهموالإجراميةالسياسيةالضغوطمنحماشهم

أحكامهم.فيوموضوعيينعادلينيكونوأأنعلى

قاضى؟المحكمة؟العقوبةبالتقصيربمالاتهامأيضا:انظر

العقوبة؟الإسلامفيالقفاء،الصلحقافمي،الجنايات

الإسلامي.الفقهفي

القافمي.يعلىأبوانظر:.يعلىأبو،القاصي

القافي.انظر:.الاسلئئا!قاصى

الحسن.أبوالجرجانى،ان!:.الجرجاليالقاصي

فيالإسلاميةالحضارةانظر:.الجماعةقاصى

22القضاء(0)خطةالأفدلس

المحكمةقضاةمن،متفرغغيرقاضالجئالاتقاصي

إنجلترافي.الإنجليزيالقانونفيدائماإليهيشاركماالعليا،

منالقضاةهؤلاءالأعلىالقضاءمجلسرئيسيختاروويلز

أمضوأالذينالمستشارينأوالعليا،المحاكمفىالمحامينبين

أيرلنداشمالفىأماتقدير.أقلعلىسنواتعشرالمهنةفى

التيالمقاطعاتمحاكمفىيحكمونالجناياتقضاةفإن

.أم719عامحتىالذاتيبالحكمتتمتعالتيبالمدنتقع

المحاكمقانونبموجبألمحاكمفيهألغيتالذيالعاموهو

.ام719سنةفيالصادر

المحكمة.ايضا:ان!

أبر.دونمتعاونايعملمنتدبشخصالصلحظصى

وأيرلندا،أستراليا،مثلبلدأنفيقانونيةبواجباتويضطلع

قضاةويجلس.المتحدةوالمملكةونيوزيلندا،وماليزيا،

والمدنيةالجنائيةالقضايافىللفصلقضاةبوصفهمالصلح

.البلدانبعضفيالبسيطة

أساسيةبصفةالصلحقضاةانتدابيتمأستراليا،في

منوبالرغمشهودا.بوصفهمالرسميةالوثائقعلىليوقعوأ

قدالدورهذاأنإلا،قضاةالماضيفيجلسواقدأنهم

فترةطواليعملونومدربينمحترفينلقضاةالانأسند

.الدوام

القضايافىللنظرالصلحقاضييجلسنيوزيلندأ،وفى

جلساتويترأس،المناطقمحاكمبعضفيالبسيطة

ومن.الكفالةوطلباتالمتهمينلأقوالالأوليةالاستماع

الرسمية.الوثائقتوقيعالاخرىواجباته

الصلحقضاةيجلسالمتحدةوالمملكةأيرلنداوفي

فييجلسونماوعادة.القضاةمحاكمفيقضاةبوصفهم

كاتبويصحبهمأشمخاص،ثلاثةمنتتألفمجموعات

بسلطاتهم.يتعلقفيمالاستشارتهقانونيامؤهلمحكمة

البسيطة،الزوجيةوالمنازعاتالجنائيةللقضاياويستمعون

.الأحداثمحاكمفييجلسونكما

!ومالتينفسهابالمهامالصلحقضاةيقومالهند،في

المهمةفإنماليزيا،وفى.المتحدةالمملكةفين!اؤهمبها

توقيععلىشهودابوصفهمالحضورهيلهمالرئيسية

الرسمية.الوثائق

قضاةقانونتحتإنجلترافىبدايةالصلحقضاةتعيينتم

فىالسلامبحفظيتعلقعملهمكان.أم361عامالصلح

أنهممنوبالرغممستمرا،التقليدهذاوظل،مناطقهم

إلاأجر،بدونالعملوقتمنجزءخلالبعملهميقومون

القضائيةوظائفهمفىالتدريبمنقدرايتلقونأنهم

التدريب.خلالمالمنأنفقوهماويستردون

-1018أهـ،-392)1216العسكرقاضي

تركىخطاطزادهآغادستانبنمصطفىام(.876

وكتابته،الخطأساليبمنلأسلوببتطويرهاشتهركبير،

فيالطاعةحروفقوالبفيلاستخدامهاالن!خلحروف

.الميلاديعشرالتاسعالقرنمنالثانيالنصف

تعلمحيثإسطخبولإلىورحلطوسيا،فيولد

تلاوتهالثانيمحمودالخطاطالسلطانوسمع.الموسيقى

والفنيالعلميتحصيلهتابعوهناك،ببلاطهفألحقهوإنشاده

علىوالثلثالنسخخطيوتعلمالنايعزففيفبرع

زادهيساريعلىوالتعليق،واصفمصطفىجومز

السلطانمنطلبسنواتمستوبعد.عزتمصطفى
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قصدثمفحجالقصر،حياةمنأيهربللحجلالسفرالإذد

حياةمفضلاإسطنبولإلىبعدهاعادمدةفصكنهاالقاهرة

بايزيدجامعفيمصادفةرآهأ!سلطانأأنإلا.والعبادةالزهد

عنه.عفاثمبمعاقبتهوأمرلهروبهفغضب

الخصإصأصسلطاناأيامالمناصبمنعدداتقلد

،الأنصارياأيوبأبىلجامعخطيبافعملعبدالمجيد،

الأعلىاالمجلسصىوعضواللأمراء،للخطومدرسا

وأصت!،الرومللىعسكرقضاءوتولى.العدليةللأح!صام

متميزأسلوبإلىوتوصل.للأشرافنقيباثمللعلماءرئيسا

الخطهاط!تمنعدديديهعلىوتتلمدبعدهمناتبعالخطفى

وحسنالزهديوعبداللهزادهومحسنبكشفيقمثل

رضا.

وعدداحليةمائتىمنوأكثرمصحفاعشرأحدكتب

محمدضريحخطوطهوزينت،واللوحاتالقطعمنكبيرا

فىالسلطهانومحف!!نعلليومسجدالقاهرةفيالكبيرعلي

الموجودةأ!دائريةااللوحاتأم985عاموكتبأياصوفيا.

.م.57منهاك!وقطرياصوفياجامبنفي

العربي.الخط:أيضاانظر

-8301هـ،454-)476عياضالقاضي

العلامة.الفضلأبو،موسىلنعياضالقا!ىأم(.941

لعلومالناسأعرفكانالذيالمؤرخوالفقيةالمحدث

جلس.أندلسىوأصلهبالمغربمعبتةبمدينةولد.عصره

ولهالقضاءووش.سنةوعشرينثماننحوولهللمناظرة

غرناطة،ثمسبتةقضاءإلىوص!!حتى،وثلاثونخمص!

الشفا:تصانيفهمن.سيرتهالناسوحمدصيتهفذاع

تقريب،المداركترتيب،المصطفىحقوقبتعريف

وهوالأنواربممشارق،مالكمذهبأعلاملمعرفةالمسالك

بكتبالختصالحديثعريبتفسيرفيمفيدكتاب

الإكمالومسلما،والبخاريالموطأ:ؤهيالثلاثةالصحاح

خلكانابنيقولكماوبالجملة.مسلمكتابشرحفي

ودفنتوفى.بديعةتواليفهكل:الأعيانوفياتفى

بمراكعق.

1135هـ،695-)952الفاضلالقاضي

إلى)نسبةالبيسانياللخمىعليبنعبدالرحيمأم(.002

أديبأغاضل.اأغاضىباالمعروفبفلسط!ت(،بيسانمدينة

منشان.اشرسثلبتاأعلامنوعلم،الكتابأئمةمن

حتىمنهتم!ششقد،الأيوبيالدي!صلاحوزراءمشاهير

بسيوفكم،البلادملكتأنيتظوالا":الدينصلاحقال

إلىتأتيبأسرهاالدوأسة"كانت:قيل!!.الفاضلبقلمابل

/!.خدمته

كلهارسائلهجمعتلوالإنشاء،فيالخاطرسريعكان

":الأصبهانىالعمادعنهقالمجلد.مائةعنقصهرتما

الوقادةوالقريحة،أطسانوأأطسنواوالبيار،القلمارب

السلكورابطبآرائهالملكضابطوهو...النقادةوالبصيرة

/!...بآلائه

وكان.لالغرائبفيهايأتيكانرسائلهصترةمعوهو

صنعةمنتخلولااكتيأسلاغيةاأجبالأساامنفيهاي!صر

طغتعصرفيذلكتمجلا!!انتالأذواتاأنإلآ؟ت!طفو

بلبديهةعنرسائلهفييصدرثانو.الأسلوبيةاالصثنعةفيه

الأصبهانيالعمادعندمنمرةخرجقيل.طبعهذلككان

"دامللعماد:القاضىفقال،يشيعهالعمادفخرجأحصاتبا

"!.الفرسبككبافلا!!سرقائلا:أ!مادافاجابهأ!مادلم!اعلا

اليسارإلىاليمينمنتقرآنأعماالعبارتينفىوالطريف

معناهما.ولاتركيبهمايختلفلااليإتإلىاليسارومن

طريفومنأيضما،الشعرفىحسنةأشياءوأطقاضى

قوأ!ه:شعره

الهوىيسرحاقعلىتا

الشرحيمكنلاورتما

لهوقلنا،الليلبوائا

الصبحدخلعناغبتإن

ترسلى:منهامجموعاتالقاضيرسائ!!منبقى

الدرالفافل،القاضىإنشاءرسائلبمالفاضلالقافي

مخطوطة،رسائلهومعظم.عبدالرحيمترسلفيالنظيم

.مطوعشعرديوانوله

مهاراتعلىالقطاراتدفعأوبجرتقومآلةالقاطرة

5.2بينالبدائيةالقاطراتوزنيتراوح.الحديديةالسكك

!رباتد!أوجرتستطعوكانتمتريةأطنان5،وه

طنا064منأكثرالحدشةالقاطرةوتزن.فقطقليلةخفيفة

فىبضائععربة002منأكثرتحريكوتستطجعمتريا،

واحد.وقت

لمصدرتبعاالقاطراتمنأسامميةأنواعثلاثةهناكو

القاطرات2-الديزلقاطرات-ألها:المحركةالقدرة

رائيعملنوعوهناك.البخاريةالقاطرات3-،الكهربائية

التوربيناتهذهوتشبه.الغازيالتوربينيسمىبمحرك

للقطاراتوليس.الطائراتفيتستخدمالتيتلك

وأواحدةفيالقدرةوحداتتبنىحيثقاطراتالتوربينية

.رأغماأاعرباتمنأ!ضر

معظمبجرقامتالتىالبخاريةالقاطراتولاتزال

لكن.الدولبعضفيتستخدمالماضىفىالقطارات

البخاريةالقاطراتمحلحلتوالكهرباء،الديزلقاطرات

القاطراتولاتزال.الصناعيةالبلدانمعظمفيتماما



كلكظموتقوم،والركابالبضائعقطاراتمعظمتجرالديزلقاطرات

ارزشاراالقاطراتأنواعأكترمن)أعلى(الديزلوقاطرة.التفريغأعمال

العالم.في

منوافرةكمياتتملكالتيالدولفيتعملالبخارية

اتالقاطمهذهبناءأنكما.الصينمثلالحجريالفحم

ؤ!يولهذا،الأخرىالأنواعمنبساطةأكثروصيانتها

هـفي.صغيرةصناعةتملكالتىالدولفيتستخدم

تستض!مالبلدانوبعضالمتحدةوالولاياتبريطانيا،

السائحين.قطاراتجرفيالبخاريةالقاطرات

القاطراتأنواع

فدرةمحطاتالحقيقةفيهي.الديزلقاطرات

تاحجمفىالهواءبضغطيعملديز!محركوبها.متنقلة

أقدرةاتوليدمحطةمنتتولدالتىبالقدرةتعملالكهربائيةالقاطرات

حرفيالخصوصوحهعلىمفيدةالقاطراتوهذه.الكهربائية

السريعة.والبضابالتقيلةقطاراتأوالسريعةالركابقطارات
52ةطرلقاا

درجةترتفعالهواءينضغطوعندما.الأسطواناتتسمى

يتمالذيالوقودإشعالفىالناتجةالحرارةوتتسبب.حرارته

العمليةهذهمنالمتولدةالطاقةوتنتقل.الأممطوانةفيحقنه

المعلوماتمنولمزيد.القاطرةفيالقيادةعجلاتإلى

محركانظر:،الديزلمحركعملكيفيةحولالمفصلة

.الديزل

التيالقدرةتولدف!.الميزاتمنعددالديزلولقاطرة

قضبانبهيوجدمكانأيفيتعملفهيولهذاتحتاجها،

تعملأنالديزلقاطراتوتستطجع.الحديديةللسكة

ويمكن.الخدمةأوبالوقودالتزوددونطويلةلمسافات

عاليةسرعاتإلىتصلأنهاكماسريعاإدارتهاأوإيقافها،

الوقودفاعليةأنإلىإضافة،البخاريةالقاطراتمنأسرع

تشغيلهاوتكلفة،البخاريةالقاطرةفيمثيلتهامناعلىبها

أقل.وصيانتها

تتألفأو،مفردةوحدةالديزلقاطرةتكونأنويمكن

الوحدةقدرةوتتراوح،متصلةوحداتأربعإلىواحدةمن

تعطيبينماحصانيةقدرة.006و.004بينالمفردة

حصانيةقدرة2).00واحدةكلقدرةمتصلتانوحدتان

هذهمنوحداتثلاثوتعطي.حصانيةقدرة4).00

وهكذا.حصانيةقدرة6!...القاطرات

الحروفمننظاماالحديديةاسمككرجا!ويستخدم

محاوربعددالديزلقاطراتأنواعلتصنيفوالأرقام

ويدل.قاطرة(لكلقدرة)بدونالطليقةوالمحاورالقيادة

على!والحرفواحد،قيادةمحورعلىولالحرف

أربعةعلى!والحرف،ثلاثةعلىحوالحرف،محورين

.وهكذا

على2والرقمواحد،طليقمحورعلىااشقمويدل

معظمفيالقيادةمحاوروتدمج.وهكذا،محورين

وتدلدروجة،تسمىمتحركةوحداتفيالقاطرات

،عجلاتبستدروجتانلهاقاطرةعلىولأطهـ-ط!أولالرموز

ح-حالرموزتدلبينما،طليقمركزيمحوردروجةولكل

جميعأنإلاعجلاتبستدروجتينذاتقاطرةعلى

.قائدةالمحاور

المنخفضة،القدرةذاتالديزلمحركاتوتلحق

اسككوعربة.الحديديةالسككبعرباتوالمتوسطة

فيبهاالفراغمعظميستغل،الحركةذاتيةمركبةالحديدية

محركاتمنعددإلحاقيمكنأووالطرود.الركابخدمة

أكثر،أوعربتينمنشألفقطارفيمسافاتعلىالديزل

رجالويطلق.الخدمةأثناءأبدابعضعنبعضهالاينفصل

قطاراتاسمالقطاراتهذهعلىالحديديةالسكك

هذهمنأكثرأووحدتانتدمجأنويمكن.الوحدةمتعددة

واحد.سائققيادةتحتلتعملالقطارات

ا!!هجغك!قي!ب

!كايرحص

لا؟لا*ةئمةةا"+
لأ؟

ل!3!،لالأ-8
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الحدشة.الانسياليةأصماذجاتطويرشالأودىاالقاطراتم!كتيرأسهمافأريخيةالقاطرات

آ!-

:ءح!ص----3

بخاريامحركاكانتقاطرةأول

تريعيتيكسرشتاردبناهابسيطا

عاممرةللأووعملتإنجلترا،

.م4018

)

حاريةقاطرةأولالصاروخ

منستيفسمولىحورجساهالاححة

.م9821عامإمحلترا

ا!أ-ضيرصيم،!لر!!)!

أصمحتستوربردجألملى

سحاريةقاطرةأولأم82أفي

أمري!طفيتعم!طملال!طلالححم

التحمالية.

!--

أولشارلستونأصدقاءأعز

فيعملتدحاريةقاطرة

عامفيالمتحدةأسلاياتا

ديزأ!-أ:الديزا!قاطراتمنأنواعثلاثةوتوجد

ميكاني!ش.ديزل3-.هيدروليكىديزل2-.كهربائي

أغيادةاعحلاتإلىالمحركمنالقدرةتنتقلنوعكلوفي

مختلفة.بطريقة

شيوعا.الأنواعأكثرهي.الكهربائلةالدلزلقاطرات

ينتجالذيالمولدتسمىآلةالمحركيديرالقاطراتهذهوفي

بالتيار،الجرمحركاتتغديةتتمعندئذكهربائيا.تيارا

عجلاتحركةتسببالتىالتروستديربدورهاوهي

تعطيالكهربائيةالديزلقاطراتمعظموفي.القيادة

يسريالكهربافطالتيارمننوعوهومستمراتيارامولداتها

ببعضالملحقةالولداتتنتىبينمافقط،واحداتجاهفي

مراتاتجاههيعكسمتناوباتياراالكبيرةالحديثةالقاطرات

أصديزلاقاطراتمعظه!فىوتوجد.ثانيةكلعديدة

فإنولهذاالمستمر.بالتيارتعملجرمحركاتالكهربائية

تقومأنلابدمتناوبتياربمولداتتعملالتيالقاطرات

إلىإرسالهقبلمستمرتيارإلىالمتناوبالتيارهذا)تحول(

ا!لقوماتتسمىأجهزةالتحويلبهذاويقوم.المحركات

السليكونية.

منالنوعهذافي.الهيدروليكيةالديزلقاطرات

منبدلآعزوممحولبتدويرالمحركيقومالقاطرات

تحتسوائ!!يستخدمجهازالعزومومحولالمولد.

فيها.والتحكمالمحركقدرةلتوصيلهيدروليكىضغط

التوربينويقوم.وتوربينمضخةعلىالمحولويششمل

شغ!.بذلفيتستخدمقوةإلىالسوائلطاقةبتحويل

تدويرثمالمحولإلىالزيتبتسليمالمحركويقوم

ريمشعلىالزيتبضغطالمضخةتقومعندئذ.المضخة

قيادةثم،التوربينتدويرفييتسببوهذاالتوربين

تدفعالتيالتدويروأعمدةالتروسمنمجموعة

.القاطرةبعجلات

نطاقعلىالهيدروليكيةأرريزأطاقاطراتولاتستحدم

ولكن.الكهربائيةالديزلقاطراتتستخدممثلماواسع

خاصةالبلدانبعضفىبكثرةتستخدمأغاطراتاهذه

.مرةلأولأضوعاهذاظهرحيثألمانيا

المحركمنفيهاالقدرةتنتقل.الملكانيكلةالديزلقاطرات

منومجموعة،القابضبوساطةالسيارةفييحدثمثلما

المحركبينالقابضويصل.الدورانوأعمدة،التروس

والتيالدورانوأعمدةاكتروسوهى،التحريكومجموعة

النظامهذاويعطي.أحجلاتابدفعتقومبدورها

يعملفهوولهذاالأخرىالأنظمةمنأقلقدرةالميكاني!!

.الصغيرةالقاطراتفيجيدةبصورة

،الديزلقاطراتعكسعلى.الكهربائيةالقاطرات

فهو.لهاللازمةالقدرةلاينتجأغاطراتامنالنوعهذافإن

اختراعقبلتقريباالقطاراتكلسح!قامتالبخاريةالقاطرات

فيأعلاهالصورةفيكالتيالمحاريةالقاطرةلاتزالواليوم.الديزل

العالم.أجراءبعضفيالقطاراتخدمة
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قدكهربائيةقدرةمحطةمنتتولدكهربائيةبطاقةيعمل

إلىتحتاجالكهربائيةالقاطرةفإنولذاتماما.بعيدةتكون

طاقتها.منهاتستمدحديديةقضبانأوخاصةكبلات

.المتناوأببالتياريعملالكهربائيةالقاطراتمنوالعديد

ت!!ىأعلاهمعلقةأسلاكمنالمحركةالقدرةويستمد

هـحلقالصلبالحديدمنإطاروهناك.السلسليالمنحنى

الكهر!ائيالتياريصلالمنساخيسمىالقاطرةمفصلفي

ت!صلالتيالقاطرأتوتستقبل.والقاطرةالأسلاكبين

.!الكهربائيجهدعندلهااللازمةالقدرةالمتناوببالتيار

بتخص!تقومالمحولتسمىكهربائيةنبيطةوتوجدجدا.

عندئذ.للاستخدامالمناسبالمستوىإلىالكهربائيالجهد

ذاتالدفعمحركاتإلىالكهربائيةالقدرةإرساليتم

محرحاتإلىيبعثثمالتيارتقويميتمأو،المتناوبالتيار

مستمر.تيارذاتدفع

صرالمستبالتيارتعملالتيالقاطراتبعضوهناك

السلمه!لىالمنحنىبطريقةالكهربائيةقدرتهاتستمد

تست!شدمالأخرىالمستمرالتيارقاطراتوبعض.والمنساخ

وتلحق.الأصليةللقضبانموازيايسيرثالثاكهربائياقضيبا

وامذهالتلامسحذوةتسمىمعدنيةنبيطةالقاطراتبهذه

الكهربائي.التيارمنهافتلتقطالقضبانعلىتنزلق

ض!خمةمبالغالكوبائيةالسكةخطوطشبكةوتتكلف

كلوعلى.الخاصةوالمعداتالأسلاكمنمافيهابسبب

منكبيرةكمياتالكهربائيةالقاطراتتستخدم،حال

النا-!يةومن.المركزيةالقدرةمحطةمنالكهربائيةالقدرة

مماأكثممحركةقدرةالديزلقاطراتلاتستخدم،الأخرى

الكهربى،ئيةالقاطراتوتتحرك.تحملهالذيالوقوديعطيه

د%،نا،ولاتصدرهادئةأنهاكماتشغيلها.بمجرد

القيادةعجلاتإلىألمحركقدرةتنقلالهيدروليكيةالديزلقاطرة

نقلفيالصينيةالقاطرةهدهوتستخدم.مضغوطسائلبأستخدام

بكين.إلىالركاب

داحلإلىنيوجاليبجوريمنالصباحقطاريجر997البخارياعرك

الشريطويعطيالهند.شرقيبشمالالبنغالعربدارجيليئفي

الصغيرةالمحركاتوتمذلالقطار.رحلةأثناءبديعاسظراالضيق

متسلقةتقريباساعات7فىالطويلةالرحلةلتكملشاقامجهودا

بناءتموقدتقريبا.م00022إلىتصلالهملايافيارتفاعاتخلالها

.أم279و2918عاميبينديماالطرازهذاقاطرات

ويقومالقطار.عجلاتتدفعالتيالجرمحركاتالمولدمنالمشبعثةئيةأكهربىاالقدرةوشديرالديزلالمحصكيدير،كهربائيةديزلقماطرةداخل

السخو،منا!كالمبرداتتحفظبينما(،)الكوابحالمكابحتشغيلعلىالهواءضاغطويعمل.التحكمقائمعندوالسرعةالقدرةبضبطالمهندس

.الأحرىالوحداتمعالقاطرةبتوصيلالقارنةوتقومالزائدة
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الأوقاتبعضفىتستخدمفهيولذا،عادمةولاغازات

السككخطوطوفي،بالسكانالآهلةالأماكنفى

أنفاتخلاأطمنأرالأرضتحتتجريالتيالحديدية

طويلة.

غالبيةتعمل،الديزلقاطراتفىالحالهووكما

وأوحدتينمنمجموعاتفىأومنفردةالكهرباءقاطرات

أكبرقدرةتعطيأنيمكنهاالكهرباءقاطراتولكنأكثر.

فإنالسببوأ!ذا.الديزلبقاطراتمقارنةوحدةلكل

شىخاصةا!متخدامهاعند5شائدةأكثرالكهربائيةالقاطرات

اش!طبقطاراتفيأووانسريعةالثقيلةالشحنقطارات

السريعة.

محطاتفىالوقودمنكثيرةأنواخامشخدامويمكن

دأصكمثال.القاطراتلسيراللازمةالكهرلاءلإنتاجالتوليد

أسذرية.اأطاقةاأوالمياهوطاقةوالزيتوالغازالحجريالفحم

يأتىوقد،فقطالديزلزيتعلىالديزلقاطراتوتعسير

ومكلفا.نادراهذافيهيكونيوم

الفحمبحرقالحرارةتنتج.البخاريةالقاطرات

وتقوم.الاحتراقعشدوقفيالوقودزيتأو،الحجري

بخارإلىأغاطرةا)غلاية(مرجلدأخلالماءبتحويلالحرارة

أضاشئاا!همغطاشسببوهناك.الأسطواناتإلىإرسالهيتم

ا!لكابس.تسمىالصلبمنقضبانتحريكفيالبخارعن

الأساسيةوالأعمدةالمكابسبأعمدةالمكاب!وتتصل

أغيادة.اعجلاتبتحريكتقوموالتيالجانبيةوالأعمدة

والوقودالماءمقطورةتسمىعربةالبخاربقاطرةوتلتحق

.والمياهالوقودتحمل

إلىتحتاجأنهامنها،عيوبعدةالبخاريةوللقاطرات

داخلالناراتقادعلىللمحافظةخصوصامتكررةعناية

النارلإشعالطويلوقتينقضيأنولابد،المرجل

نأإلىبالإضافةالبخار.يخرجحتىالمرجلوتسخين

أحدتمنواحدةوهيإفريقيابححو!الانتعملالأحمرالشيطان

العالم.دىالبخاريةالقاطرات

العاليةالمعدلاتإلىتصلأنلايمكنهاالبخاريةالقاطرات

القاطراتأوالديزلقاطراتبهاتسيرالتيالسرعةمن

ويتحتم.منخفضةوقودفاعليةلهاأنكما.الكهربائية

،القدرةعلىللحصولا!قودامنحجيرةكمياتحرق

تسييرفيفعلايستخدمأضاشئةاالحرارةمنالقلي!!ول!ش

هدرا.يذهبوالباقيالقاطرة

قاطراتتشمل.القاطراتمنأخرىأنواع

وحدةوفيها(،الغازيةالعنفة)قاطراتالغازية-التوربين

وتوربين.احتراقوحدةضاغطمنأ!تتأقدرةتوليد

وحدةداخلإلىالمضغوطالهواءبدفعاضاغطايقوم

وأ،الطبيعىالغازأو،اشيتيحرقحيثالاحتراق

لفحالاحتراقهذاعنوينشأ.الحجرياغحمامسحوق

التوربينويدير.التوربينتشغلالتيالساخنةالغازاتمن

فيديرالكهربائيةالوصلاتذوالتوربينأماأولأ.الضاغط

المولداتتمدثم.الكهربائيةالمولداتمنأكثرأوواحدا

وذالتوربينأما.الكهربائيبالتيارالجرمحركات

تنقلثم.التخفيضتروسفيديرالمي!صانيكيةالوصلات

عجلاتإلىالحركةالجانبيةوالأعمدةالتروسعجلات

.لقاطرةا

لفتراتالعملحالةفيجيدةكفاءةالغازولتوربينات

قاطراتغالبيةتسيرالسببولهذا.ثقي!!حم!!تحتطويلة

علىكما/000إلىطولهايصلخطوطعلىأخازاتورب!ت

وثقيلة.سريعةشحنمالطاراتمستمرةطفيفةمنحدرات

تاريخيةنبذة

صمممنأولتريفيثيكريتشاردالبريطانىالخترعكان

مهندسبعدهوبنىأم،408عامبخاريةلقاطرةنموذجا

هذه،واخرونمستيفنسونجورجالبريطانيالمناجم

.القاطرات

التىالأنواعأحدثمىواحدة19-.\.الكهربايةالقاطرة

البريطانية.المدنل!!فيماالسريعةالخطوطفيتستحدم
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!امحتىكثيرةعيوبالأولىبالقاطراتكان

قاطهـةأولليكونالصاروجستيفنسونبنىحينام982

تمقاطرةأولكانلانهالصاروخنجحوقد.ناجحةحقيقية

متعا-دومرجللفحمامعورةباستخداموبناؤهاتصميمها

الأنابيب.

العانمأنحاءكلفيالحديدالسككخطوطبنيتوقد

قءكثيروطور.الميلاديعشرالتاسعالقرنخلال

ص-تستيمحتىالبخاريةالقاطراتالمهرةالمهندسين

اكبر.بكفاءةوتعمل،أسرعنحوعلىوتسيرأكبر،أحمال

أىإتصلالكبيرةالقيادةعجلاتذاتالمحركاتوكانت

عجلا/تبوضعالمهندسونقامذلكوبعد.عاليةسرعات

أير.سحبقوةلتعطيببعضبعضهامتصلأصغر

،الصغيرةالعجلاتفوقمراجلوضعمنتمكنواوكذلك

تؤضطالحديديةالسككخطوطكانتالبدايةوفي

الميلاديعشرالتاسعالقرنبنهايةولكن.مناسبةبأبعاد

وش!الأوروبا،فيالحديديةأسمككطرقغالبيةصنعت

تصنعالتيالقاطراتفإنلذلكونتيجة.قياسيةبأبعادأمريكا

خطوطولكنأخر.بلدأيفيوتستخدمتباعمابلدفي

وتستضلىمتبنىلاتزالالضيقةالأبعادذاتالحديديةالسكك

ىشرالتاسعالقرنمنالثلاثينياتوبحلول.الجبليةالبلادفى

الميكانيب!.التطورذروةالبخاريةالقاطراتوصلتالميلادي

فقط.الحجمناحيةمنالقاطراتاختلفتذلكبعد

القىننهايةقربالكهربائيةالقاطراتأولىبنيتوقد

وفيت.تطويرهافيكثيرونوساهم.الميلاديعشرالتالحمع

ت!كلكهربائيةقاطرةأولالألمانيةوهالسكسيمنزشركة

الأأديسونتوماسواختبر،أم987عامصحيحةبصورة

أولىبدأتام598عاموفي.ام088عاملهنموذج

خطمطعلىمنتظمةبصورةتعملالكهربائيةالقاطرات

ي!الكهربائيةوالقاطرات.المتحدةالولاياتفيرئيسية

المضدةالحديديةالسككخطوطفيتستخدمالتيالوحيدة

.الأرضتحت

اسم!كوعربات،الديزلقاطراتاستخدامبدأوقد

ثلاثينياتفيولكنام،2191،139عاميفىالحديدية

حا-جزالخفيفةالديزلقاطراتتخطتالعشرينالقرن

اككيرأنإلا،المتحدةوالولاياتألمانيافيالقياسيةالسرعة

ءلمىبالديزلالسحبإلىبالبخارالسحبمنالكبير

الحرببعدحدثقدالحديديةالسككخطوطمعظم

ام(.459-1)939الثانيةالعالمية

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الحديديةالسككالكصبائيالحديديةالسكةخط

الحرالإحتراقمحركروكت

البخاريالمحركمشيفنسون

كلوذج،،الحديديةالسكةانظر:الديرل.قاطرة

(.القاطرات)أنواعالقاطرة

.القاطرةانظر:.الغازيةالعنفةقاطرة

الحديديةالسكةخطانظر:.الكهربائيةالقاطرة

.طرةلقاا،ئيبالكصا

يحميأوتوماتيمفقاحالكهربائية6الدائرقاطع

القدرةوخطوط،المنزليةوالوصلات،الكهربائيةالمحركات

الناجالضررمن،الأخرىالكوبائيةوالدوائر،المدىطويلة

الكهربائيالتياريمروقدجدا.عالكهربائيتيارمرورعن

،الدائرةفىعطبنتيجةإما،الكهربائيةالدائرةفيالعالي

.البرقمثلإضافيخارجيعاملنتيجةأو

حدبمروريسمحبحيث،دائرةقاطعكلويصمم

عنالكهربائيالتيارزادوإذأ.الكهربائيالتيارمنأقصى

تقوم،الدائرةقاطعداخلالأوتوماتيةالاليةفإنالحد،هذ

وتتضمنالتيار.وتوقف)المفاتيح(التلامسمجموعةبفتح

المغانط،التلامسمجموعةفتحفىالمستخدمةالاليات

.للحرارةالحساسةوالنبائطالكهربائية

التلامساتعبركهربائيقوسيقفز،المفتاحفتحعند

القوسهذاخلالمنالمرورفيالكوباءوتستمر.المفتوحة

المفتاحفإن،الزيتيةالدائرةلقاطعبالنسبةأما.تنطفئحتى

لقاطعوبالنسبة.الكهربائيالقوسفيطفئزيتفييغطس

هواءبنفخالقوسإطفاءيتمالدح،الهوائيالدائرة

القوسبكتمالدائرةلقاطعبالنسبةأما.مضغوط

الحقلانحرافطريقعنيتمذلكفإنمغنطيسيا،

.القوسوكسرالمغنطيسي

المتسربالدائرةقاطعالمسمىالدائرةقاطعويساعد

معظموتحدث.الكهربائيةالصدماتمنعفي،الأرضي

لتوصيلاتالناسلاستخدامنتيجة،الكهربائيةالصدمات

المكشوفةالفلزيةالأجزاءتكونحيث،معينةمعداتأو

تيارمرورالمكشوفالفلزلمسعنوينتجبالكهرباء.متصلة

ويمكن.الأرضإلىثم،الشخصجسمخلالكهربائي

المتسربالتيارهذاتحديد،الأرضىالمتسربالدائرةلقاطع

التوصيلةإلىالواصلالتيارأوتوماتيةبطريقةويغلقأرضيا،

حسماسجهاز،الأرضيالمتسربالدائرةوقاطع.المعيبة

لالدرجةالضعفمنتكونتياراتمعللعملصمم

.العاديالدأئرةقاطعتنشيطعندهاتستطع

مثل،الحجمفىصغيرةالدوائرقواطعبعضوتكون

كبيرا،يكونالاخربعضهاولكن،العاديالإضاءةمفتاح

قاطعويستطيع.الطابقينذيالصغيرالمحزلحجمفي
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أمبير000.04إلىتصلتياراتيقطعأنالكبيرالدائرة

فيالدائرةتفتحأنأيضاويمكنها،فولت34ه؟...عند

مرةوتغلقها،الثانيةمنجزءاثلاثينمنواحدجزءمنأقل

الثانية.منجزءثلثمنأقلفيأخرى

للناسيعرضمنهوالمسلحالطريققاطع

ويسمى،مجاهرةالمالفيغتصبالطرقفيبالعسلاح

الطريققاطعبينالمسلمينعلماءبعضوفرق.المحارب

فهوعادةالغوثبهيلحقالموضعكادإنفقالوا:،والمحارب

فهوالعوثبهيلحرتلاالموضبعكانوإنطريققاطع

نإ:الشافعىوقال.يعلىابوالقاضىرأيوهذا.محارب

منيمنعونلأنهمطريققطاعفهمابسلاحالطريقعرضوا

فهمعصيأوبحجارةالطريقعرضواوإنيقصده!ا

تعالى:قولهوهوواحد.الكلحكمفىوالأصل،محاربون

فيويسعونورسولهاللهيحاربونالذينجزاءإنما)

وأرجلهمأيديهمتقطعأويصلبواأويقتلواأنفساداالأرض

ولهمالدنيافيخزيلهمذلكالأرضمنينفواأوخلافمن

ذكركماألايةفهذه32.:المائدة!عظيمعذابالآخرةفي

منأطريقاقطاعفىنزأستالعلماء،منشكثيرعباسأبن

كالاتى:فيهماالإسلامفحكمذلكوعلى.المسلمين

يشتهر،حتىوصلبقت!!المالوأخذمنهمقتلمنأن

أخذوإن.يصلبولمقتلالماليأخذولممنهمقتلومن

قطعومن.اليسرىورجلهاليمنىيدهقطعتيقتلولمالمال

وأبالحبسأبعدأونفىالماليأخذولميقتلولمالطريق

عنهسقطتبهوالظفرعليهالقدرةقبلمنتابفإن.غيره

والجراحالأنفسمنألادميينحقوقمنهوأخذاللهحدود

نأالطريققطاعفىويشترط.عنهيعفىأنإلا،والأموال

المالوياخذوامجاهرةيأتواوأنوغلبةشموكةلهميكون

القطعاستحقواسراقفهممختفينأخذوهفإنقهرا.

وإن.منتهبونفهموهربوااختطفوهوإنالنصاببأخذهم

مختلسونفهممغافلةأوحداعأوبحيلةالمالأخذوا

بجامعالسارقعلىقياسااليدقطعكلهذلكفيامحتحقوا

العلم.أهلجمهورعليهماوهذاالغير.لمالآخذالكلأن

هوالمسلحالطريققاطعفإنالغربىالمنظوروفي

القرنأثناء،المسافرينعلىلسطوكانالذيالشخص

.الميلاديعشرالثامنالقرنوبداية،الميلاديعشرالسابع

علىليجبرهم،المسافرينإلىمسدسهيصوبكان،وعادة

بالفرار.ويلوذأموالهمبسلبيقوموحينئذ،التوقف

موضوعغالبا،،المسلحونالطرققطاعكان

اشتهر،المثالسبيلفعلى.الرومانسيةوالأساطير،الخرأفات

وفيابانشو،هود،روبنالقانونعلىالخارجينبينمن

منالأخذعنهماشتهروقد.المسلحينالطرققطاعوزورو

غالباكانهذا،إحسانهمأنمعالفقير.وإعطاءالغنى

الخطر.منلتحذيرهم،الجواسيسمنشبكةلإنشاءوسيلة

الطريققطاعمنطائفةالقديمةالعربيةالبيئةعرفتوقد

شعراءفيهموكان.العربذؤبانأوبالصعاليكعرفوا

الأغنياءعلىيغيرونوكانواالورد.بنكعروةمشاهير

)الصعاليك(.الشعرأنظر:الفقراء.ويعطونمنهميسلبون

الطرققطاعنجاحعلىساعدمهمعاملهناكوكان

فقد.ا!لصونالزندمسدساستخدامهمهوالمسلحيمات،

ويعتمد،الإطلاقسهل،المسدساتمنالنوعهذاكان

مسدساتأصبحتوقد.القديمةالأنواعمنأكثرعليه

السابعالقرنبدايةفىإنجلترافيمتوافرة،المصونندإا

عشرالسابعالقرنمنالاربعينياتفخلال.الميلاديعشر

الحربفىالأولتشارلزالملكجيشانهزم،الميلادي

الفرسانالشبابمنالكثيرانقلبلذلكونتيجة.الأهلية

مسلحين.طرققطاعوأصبحوا،القانونعلىخارجينإلى

أجهزةتطورتعشر،الثامنالقرنمنتصفوبحلول

.المسلحونالطرققطاعينجحيعدولم،الشرطة

بعملياتهميقومونالمسلحينالطرققطاعبعضوكان

تمالذي،كلافيلجونهؤلاءومن.الأهليةالحربقمل

الذيشنقا،الإعدامحكممن،أم626عامعنهالعفو

كلافيل،أمضىوقداقترفها.التىللجرائم،ضدهصدر

.العامالطريققانونعنكتابتأليففىالسجنفيوقته

فيمشهورأمسلحاطريققاطعدوفالكلودوكان

إلىسافرفرنسيرجلوهوعشر.السابعالقرنأواخر

نشاطهفورادوفالبدأوقد.الثانيتشارلزالملكمعإنجلترا،

شنقوقد.رومانسيةشهرةوحقق،الطريقعلىالإجرامى

كوفنتفي،بولالقديسكنيسةفىودفنتري،تيبورنفي

.جاردن

توربين.ديكهو،شهرةالمسلحينالطرققطاعوأكثر

نتيجةجاءتشهرتهولكنصغيرا.لصا،توربينكانوقد

توربين،عنشهرةالأكثرالأسطورةايتروقدالأساطير.

رووكوودالمسماةأينسورثهاريسونروايةفي

وقديوركإلىلندنمنرحلتهتصفوالتىأم(،)834

ساعة،16كم503طولهايبلغالتيالرحلةهذهاستغرقت

مسلحطريققاطعبهاقامقدالذييكونأنألمحتملومن

.ام676عام،نيفسونوليمهواخر،

مندنوعينأسمالقاطورتمساح.تمساحالقاطور،

القاطورتمساحيعيش.التماسيحإلىينتميانالزواحف

وفى،المتحدةللولاياتالشرقيالجنوبمياهفيالأمريكي

أسفلفيالصينيالقاطورتمعساحويعيش.منخفضاته

الصلةذواتالزواحفومن.الصينفىيانجتسىنهروادي
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والي،والجنوبيةالوسطىالأمريكتينفيالكيمن،بهالقريبة

القاطور.تماسيحتسمىماغالبا

السحاليفمكلهافيالقاطورتماسيحتشبه.الجسم

أنواعمعظممنأضخموأذناببأجسامتتصفولكنها

اسبكثيرمرصوفانفهماالقاطورتمساحفكاأما.السحالى

يت!فىكيجمجمتهأعلىمنعيناهوتبرز.الحادةالأسنان

جسصءباقييكونبينماالماء،سطحفوقالرؤيةمن

للمعض!،القويةالقصيرةأرجلهيستعملوهوغاطسا.

آخر.إلىجانبمنذيلهبتحريكويسبح

وفيه،وقاس،وخشن،صلبالقاطورتمساحجلد

أما.الجلديةالعظامالمسماةالصغيرةالعظاممنعشرات

ب3الحقاصناعةفييستخدموكان،ناعمفهوالبطنجلد

صنا?وفيطويلا،تدومالتيالأنيقةالجلديةاليدوية

.أخرىوأشياءالأحذية

القاطورتمساحشميز.الأمريكيالقاطورتمساح

اءأنرجميععلىصفراءببقعالسنالصغيرالأمريكي

في!وعندما.الزمنمنفترةبعدتتلاشىولكنهاجعسمه،

الباهىت،الرماديإلىلونهيميلالأمريكيالقاطورتمساح

الدأكن.والزشوني

يهولحتىينمو،الماضيفيالقاطور،تمساحكان

ذللث.منأطولوربماالمتر،ونصفأمتارخمسةإلىطوله

طولهيبلغماالقاطورتماسيحمننجدفقلما،اليومأما

ماووزنه،م7.3و.43بينماالذكرطولو!راوخ.م7.3

طوإهايزيدمافنادراالأنثىأماكجم،942و402بين

كجم.73علىووزنهام72.على

منبيتهاالأمريكيالقاطورتمساحأنثىتبني.العادات

يربلغكومةشكلعلىتجمعهاالتيوالنباتاتالأعشاب

يترأزح.9بقليلمترينمنأكثروعرضهامتر،زهاءارتفاعها

فيالأنثىتضعها،بيضة6و.02بينمابيضهاعدد

بيفتتكون.العشمنرطبمكانفيالكومةوسط

الدبركاجبيضمنوأكبر،صلبوقشرهابيضاء،القاطور

أسابيع.تسعةحواليبعدالبيضيفقسقليلا.

مصظممنأكثربصغارهاالقاطورتماسيحوتعتني

الأشثىتمكث،البيضوضعفبعد.الأخرىالزواحف

وعندما،المفترسةالحيواناتمنلحمايتهالعشبجانب

عاليا،عواءصوتتطلقفإنها،البيضمنالصغارتخرج

الأموتحميسراحها.وتطلقالع!،وتمزق،الأمفتاتي

تزيد.أوسنةلمدةصغارها

نحوالبيضةمنيخرجعندماالقاطورتمساحطوليكون

السنواتخلالسنةكلسم03بمعدلطولهويزداد،سم23

وبعدالسواء.علىوأناثا،ذكورا،عمرهمنالأولىالست

النموفىالذكورتستمربينماببطء،الإناثتنموذلك،

نأالمحتملومن.أخرىسنواتلعدة،نفسهالسابقبالمعدل

عاما.6و.05بينماالقوأطيرتعيش

وتدفنالماء،تحتالقاطورتماسيحتمكثالشتاء،فى

قدكانت،عميقةحفرفيتدخلأو،بالوحلأجسامها

الوحيدالملجأالحفرتلكوتشكلبأجسامها.حفرتها

فإنالأمطار؟تنزلوعندما.الجفافأثناءالمائيةللحيوانات

الأخرىوالحيوانات،واسملاحف،والضفادع،الأسماك

كتماسيححفرفيبالسباتحياتهاعلىحافظتالتي

السبخية.،والبحيراتالمستنقعاتلتملأتعودالقاطور،

منعديدةأنواعاالأمريكيالقاطورتمساحيأكل

بما،منهبالقربأوالماءفيتعيع!التيالصغيرةالحيوانات

والسلاحف،،والضفادع،والأفاعي،الألمسماكفيها

الذكوروتهاجموالطور.،الصغيرةالثدييةوالحيوانات

وحتىوالخنازيرالكلاب،الأحيانبعضفيمنها،الكبيرة

لتغرقها،الماءداخلالحيواناتتلكتسحبإنها.الأغنام

العمليةبهذهالقاطورتمساحويقومإربا.تمزقهاثمومن

الفريسة،منجزءعلىبفكيهيقبضحيث؟خاطفةبسرعة

أنواعأضخمفإنالحظولحسن.ينفصلحتىيلويهثم

نإنادرا.إلاالإنسانتهاجملاحجمأالقاطورتمساح

يغلقحينولكنجدا.قويةالقاطورتمساحفكيعضلات

بيديهكذلكيبقيهماأنالإنسانعلىالسهلفمن،فكيه

بهذهالقواطيرباصطادالناسبعضقاموقد.المجردتين

أسلحة.أياستعمالدونالطريقة

الصينى،القاطورتمساحينمو.الصينىالقاطورتمساح

طولنصفوهو،أم،وه2.1بينماإليطولهليصل

وبهللاخضرار،مائلأسودولونه.الامريكيالقاطورتمساح

القاطورتمساحجسم

البرفيللعيشمنامب

تمساحيستعملالماء.وفي

القصيرةأرحلهالقاطور

للمشى.الممتلئةالقوية

بتحريكالماءفىويسبح

آخر.إلىجان!منذيله
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!طلا:إداالأ!ار.اءعصااسحهتسامحانهماالقويارالقاطورتمساحفكا

بيديه.مغلات!-يسقيهماأدالشحصبإمكادمغلق!ت

بماءلمسم!الماءفوقعييهيمقىأديستصإ!السابحالقاطورتمساح

يعيع!وهو.والجسماشأسجانبعلىاللونصفراءبقع

وبلح،القواقعويصطادالأنهار،اضفافعلىجحورفي

نادرالصينيالقاطورإن.والسلاحف،والأسماكالبحر،

فإن،الطبيعيةالمواردعلىالمحافظينلتصانيفووفقاجدا.

فهناككبير.خطرفىأنهاعلىصنفتالصينيةالقواطير

يحافظواليوم.الصبيعةافىباقيةفقطصينىقاطور003

تقتلكانتفقدالقواطير،تلكبقاءعلىالصينيالقانون

لزراعةفيهاتعي!كانتالتىالأرضحرثوتمللحومها،

إلىالمياهصرفأنظمةفيالتغيراتأدتوقد.المحاصيل

عنبعيدالتجفبالعراءتركهاإلىأوجحورهافىإغراقها

السمومانتشرتعندماالقواطيرقتلتوقد.العذبةالمياه

الزراعية.الأراضيفيالكيميائية

فيبتربيتهابدئفقد،الصينيةالقواطيرعددولزيادة

جنوبيلويزيانافيوكذأصكالص!ت،فىمسيجةأماكن

.المتحدةالولايات

بينالناسيخلطماغالبا.والتماسيحالقواطير

التماسيحعنتختلفالقواطيرول!ش،والتماسيحالقواطير

السفلىالفكفيالرابعةالسنتدخل.النواحيبعضفى

السنأن.كماالعلويالفكفيلهاجيبفيللقاطور،

الفكجانبفيأخدودفىتدخلالتمساحعندنفسها

مغلقا.الحيوانفميكونعندمامرئئايبدوبحيث؟العلوي

الأمريكي،القاطوربينللتمييزأخرىطريقةوهناك

منأعرضخرطوماللقاطورأنوهي،الأمريكيوالتمساح

منونشاطاعدوانيةأقلوالقواطيركذلك.التمساحخرطوم

فيملعضبعضهاأخماسيحواالقواطيرتوجد.التماسيح

لفلوريداالجنوبيةالمرتفعاتمستنقعاتشىالمتحدةياتأ!لاا

وتضم.التماسيحلفصيلةأضماسيحواأغواطيرا:تنتمى.فقط

امشوائي(أمريكي)تمساحالكيمنح!ذأكأغصيلةاهذه

.الهنديالتمساح،التمساحانظر:.الهنديوالتمساح

)القاعيات(.المحيطان!:.ابقاع

)الفنون(.لندنانظر:.الملكيةالاحتفالاتقاعة

وهو،القديمالدولةبيتأيضاتسمىالاس!دلإل!ظ

الأمريكية،المتحدةبالولاياتفيلادأغياولايةفىمبمىأشهر

وفى.الأمريكيالتاريخفىالأحداثاأههأجعضمسرح:هو

،ام775عاممايوشهرفىأصيونأ!ااجتمعأغاعةاهذه

كونتالتيالأمريكيةأصلولاياتأخنانياالمؤتمراعت!دوعندما

جورجالقاعةتلكفىواختاروابعد.فيماالأمريكيالاظد

اليوموفى.الآمريكيةأ!لاياتالجيشعافاقائداواشنطن

إعلانهانوكجونوقع،أم776عاميوليوشهرمنالرابع

برجمنالحريةجرسوقرعنفسهاالقاعةفيالاستقلال

الاستقلالنبأمعلنايوليوشهرمنالتامناليومفيالقاعة

منلمجدلىالانوهو،طويلةسشواتالجرسقرعواستمر

منبالقربويوجد.الشماليةأضاحيةامنللقاعةملاصةطمبنى

الحرية.جرسأيضاالقاعةهذه

وهى،زيومالجظأيضاوتسمىضيةا!بالقاصكة

فىوتوجد.البدنيوالتدريبللتعليممبنىأوخاصةغرفة

تحتويالإغريقمدنمنمدينةكلوكانت.المدارسمعظم

مختلفةأنشطةفيهاتمارس،الأقلفيرياضيةقاعةعلى

والمصارعة.والجريوالقفزالرمحورميالقوسرميمنها

.والبيانوالبلاغةوالفلسفةالرياضياتفيهاتدرسكما

جمنازيومكلمةتستخدم،الأوروبيةالدولبعضوفى

الثانوية.المدارسمننوعالتعني

البدنية.اللياقة،البدنيةالتربيةأيضا:انظر

كاناللهومننوععليهايقامقاعةالموسيقىظصكة

،الميلاديعشرالتاسعأغرناأواخرفىرواجهقمةفي

الموسيقىقاعةكانتبريطانيا.فىالعشرينالقرنومطلع
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معذلموينتميفقرا،الأكترالعمالرئيسيةبصفةتستضيف

وقوية.جريئةالفكاهةوكانت.الطقةهذهإلىالممثلين

02دخولمنالشخصتمكنالواحدةالتذكرةوكانت

افيقاعاتأرلغأوثلاثفيالممثلونيظهرماوغالباعرضا،

وءانالبلاد.أرجاءجميعيطوفونكما،واحدةأمسية

،لالحبوأصحاب،الهزليينالممثلإنهمشهرةالممثلينأكثر

المقدهـينصفوةوشملت.والحواة،والمغنين،والراقصين

ومقالىةلويدماريالمغنيةالموسيقيةبالقاعاتللعروض

تيلي.فستاالرجال

الحانا!ت.فىالغناءغرفعنالموسيقىقاعاتتطورت

فيخاصةغرفةأم854عاممورتونتشارلزافتتحفقد

دمانوالتايمز.نهرمنالغربىالجانبعلىآرمزكانتربري

سميظعةباسمالغرفةعرفتوقد،مسرحبالغرفة

شبيهة.قاعاتالأخرىالحاناتفتحتكما.للموسيقى

العالمبضينالحربينبينرواجهافقدتالموسيقىقاعاتأنإلا

عوالمذ/1السينمامنافسةبسببما،نوعا،والثانيةالأولى

صربابوصفهاالثانيةالعالميةالحرببعدنهائياوتوقفتلها،

الرائجة.التسليةمن

القرينخلالعرفتإنجليزيةمحكمةالئجومظمكة

منتتكونوكانت،الميلاديينعشرواسمابععشرالسادس

مناختيارهمشمأخرينوأعضاءاللورداتمجلسرئيس

ينالمستشا!منمجموعةهوالذيالملكمجلسقبل

بدونأحكامهاتصدرالمحكمةتلككانت.الملكيين

هاوعقوبا"إجراءاتهاوتضع،محلفينولاهيئةمحاكمة

الااسمبهذاعرفت.بنفسهاالحقوقلاستردادووسائلها

ببر.لانالنجومقاعةفيجلساتهاتعقدكانتلأنها

قاعةتعبيريشيرالحاضرالوقتوفى.لندنفيوستمنستر

طةبو!التنظيميةللإجراءاتتفتقرسريةجلسةإلىالنجوم

رسمية.منظمةأومحكمةأي

اتكالأنهاطويللأمدالنجومقاعةاشتهرتلقد

استظتأنهاإلا،جلاديهمضدالعادلونللناسالحمايةتوفر

التيالعامالقانونلمحاكمفخلافاالأمر،نهايةفيسلطاتها

التعذيبلوسائلتلجأكانتفقد،المتهمتحميكانت

الأولتشارلزالملكاستعملوقد.اعترافاتعلىللحصول

البرلمانأنإلا،لسياساتهمعارضةأيلعسحقالنجومقاعة

.أم641عامالمحكمةتلكلإلغاءقامالأجلطويل

لظ.ن،فيالبرلمانبمبنىمتصلمبنىوستمسدترقط

كانالتيوستمنسترلقصرالكبرىالصالةالأصلفيكان

خهسةولفترة.محاكمهمفيهايعقدونإنجلتراحكاممعظم

المرزبطةالعطمةالأحداثمنالكثيرجرىتقريباقرون

السيرمحاكمةمثل،القاعةتلكفيال!نجليزيبالتاريخ

وكذلكسترافوردوإيرل،غريجينوالليديمور،توماس

تشارلزعلىبالإعدامفيهاحكمكماهيستنجز،وارن

7901عاميبينالقاعةالثانيوليمبنىوقد،الأول

وارتفاعها،م12وعرضهام73طولهاويبلغ.أم990و

.م27

نأيمكنهامادةأيإلىعامةتحثميرالكجميماءفيالقا!ة

الحمضية.صفاتهتحييدأولتقليلالحمضمعتتفاعل

وذاتالملمسزلقةتكونالماءفيالقواعدتذابوحينما

الشمسدوارورقلونتحولالقواعدومحاليلمر.طعم

غالباالقاعدةالكيميائيونويعرف.الأزرقإلىالأحمر

الهيدروكسيدأيوناتينتجكيميائيمركبأيأنهاعلى

فإن،المثالسبيلوعلىالماء.فييذأبحينما-()ثم!ه

باسمأيضايعرفالذي)+ه!للا(الصوديومهيدروكسيد

الماءفيتتفككقاعدةالقليمحلولأوالكاويةالصودا

وتعتمد.الصوديوموأيوناتالهيدروكسيدأيوناتليكون

القويةفالقاعدةتفككها.درجةعلىالقاعدةهذهمثلقوة

أيوناتإلىوتتحولكاملايكونيكادتفككاتتفكك

قليلة.أيوناتالضعيفةالقاعدةتكونبينما

كيميائيةمادةأيأنهاعلىأعمبطريقةالقاعدةوتعرف

وهكذا(،هيدروجين)أيونبروتونمعتتحدأنيمكنها

وطبقا.للبروتونمستقبلةأنهاعلىالقاعدةاعتباريمكن

لاالتيالكيميائيةالموادبعضتصنيفيمكنالتعريفلهذا

وكربونات)الأمونيا(النشادرمثل-أيوناتعلىتحتوي

جمة،عمليةفوأئدوللقواعدقواعد.أنهاعلى-الكاسميوم

علىالمنزليةالصرفقنواتمنظفاتمنكثيريحتويفمثلا

.الشحوميذيبأنيستطيعالذيالصوديومهيدروكسيد

الذي-)وله!(البوتاسيومهيدروكسيدويستخدم

الناعمالصابونصناعةفي-الكاويةالبوتاساأيضايسمى

)!الاأالمغنسيوموهيدروكسيد.بسهولةالماءفييذوبالذي

سائلوهيالمغنيسياشربةفيالرئيسيالمكونهو)2+ه((

وملين.للحموضةمضادمعروف

التعادل،المادة،الكاويةبمالقلويأيضا:انظر

الكيميائي.

تحتاجالتىالديمقراطيةالحكومةمبدأالأ!ئهلبيةظعكدة

نافذالقراريصبحأنقبلالمقترعينبأغلبيةقرارلإجازة

عددنصفمنأكثرمنالأغلبيةوتتألف.المفعول

استخدامويمكن.الأقلعلىواحدبصوتالأصوات

ويمكن.سياسةلتحديدأو،موظفينلاختيارالأغلبيةقاعدة

بينماالحجمفيتتراوحمجموعاتبوساطةالمشخدامها
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عنالأغلبيةوتختلف.كبيرةودولةصغيرةخاصةمنظمة

عددعلىيحصل،الأكثريةعلىالحائزفالمرشحالأكثرية

نيسول!شآخر،مرشت!أيمنأكثر،الأصواتمن

يقترعانتحاباتفيفمثلا.صواتالأأغلبيةعلىبالضرورة

علىأصواتستةمشكونالأغلبيةفإنأشخاصعشرةفيها

حصلإذافقط،صوتينت!صنفقدالأكثريةأما.الأقل

يحصلولمالأصواتمنأمحددأذلكعلىواحدمرشح

الأصواتمنواحدصوتمنأكثرعلىآخرمرشحأي

المتبقية.الشمانية

؟المعدوماتاسترجاعانظر:.البيائاتقاعدة

(.امعلوماتواسترحاخ)تحري!سوبالحما

الرئيسىالمركزالبحريةهاربربيرلقاعدة

أ!ادئ.ابالمحيطهاوايفىالأمري!جةالبحريةللقوات

إلىأواهوبجزيرةهكتارا0098قدرهامساحةوتغطي

القياداتمعظمتتمركزهونوأ!لو.وسطمنالغرب

فىالهادئالمحيطفيالأمري!صيةالبحريةللقواتالرئيسية

البحريةوقواتهأ!ادئاالمحيطأسطولوتشمل.القاعدةهذه

المضادةوالأسلحةوالغواصاتالخدماتوكتائب

وحوضا،للأسطولالداعمهاوايوطيران،للغواصات

ومستودعا،أ!لإمداداتومركز،البحريةالقطعلصيانة

الأسطوا!أ!ملياتاطساندةبمهمةالقاعدةوتقوم.للذخيرة

السابع.

أصماحاادىالحربيةالمرافئأميزأحدهاربربيلميناءويعتبر

الطبيعية.الحمايةذيأجحرياوموقعهالشاسعةبمساحته

تربومائيمسطحعلىبيرلنهرلمجرىمصبينمنويتشكل

)أشباهثلاثوبه،للملاحةصالحة2كم62علىمساحته

مكتملة.شبهأرضيةبشواطىءبحيراتوهى(بحيرات

بمياههينموكانالذياللالئمحارمنالميناءأسمواشتق

قديما.

الحق،هاوايملككالاكوا،أعطىم8871عامفي

السفنلتموينمستودعوتطويربانشاءالمتحدةللولايات

مأ209عامالبحريةوقامتهاربر.بيرلبميناءبالفحم

أحشعباأسةلماراالملاحىالمجرىلتعميهتمحاولاتهابأولى

عامأطسفنجافحوضرأولبناءواكتمل!ا،المرجانية

.أم919

بيرعلىاليابانيةللقواتالمباغتالهجومتمسبب

الولاياتإجبارفىأم149ديسمبر7فيهاربر

فقد.الثانيةالعالميةالحربدخولعلىالأمريكيةالمتحدة

قوةقيادةمنناجومو،تشوششىالأميرالنائبتمكن

تسللت،حربيةمعفينة33منمكونة،ضاربةيابانية

شماليكم032تبعدمسافةإلىالظلامجنحتحت

منمقاتلةطائرة036حوالىوانطلقتأواهو.جزيرة

الهادئالمحيطأسطولهاجمتاطائراتاحاملاتعلى

كميل،إيهزبندالأدميرالقيادةتحتكانالذي

سىوولترالفريققيادةتحتانبريةهاوايوقوات

الساعةحواليالقنابلمنوابلأولوسقط،شورت

البوارجهيالرئيسيةالأهدافوكانتصباحا..557

قطعة9ماترسوكانتالتيالثمانيالأمريكيةالحربية

81المتحدةالولاياتخسرتالميناء.فيأخرىبحرية

النقدأنهالمصابا.037.وطائرة002وحواليسفينة

الولاياتخسائرعنلمسئوأجتهماوشورتكميلعلى

ذلكبعدالتحقيقاتمنالعديدوأجريت،المتحدة

بيرلتذكروا"عبارةالأنسنعلىوجرت.الهجوم

العالميةالحربإبانالأمريكيةأ!ممالشحذ!هاربر

الثانية.العالميةالحربانظر:.الثانية

إيسوروكو.ياماموتو:أيضاانظر

نأعليهالإنسانأنعلىتنصقاعدةادهيدلآالقاعكدة

استعملتوقد.يعاملوهأنيحبكماالاخرينيعامل

.الحياةفيقاعدةوأحسنأسمىأنهاإلىلتشيرذهبيةكلمة

أما.وسلبيةإيجابية:الذهبيةللقاعدةترجمتانهناك

ا!لوعظةفيالسلامالمسئكلليهتعاليمأحدفهى،الإيحابية

كماالناسعاملوا:ا7:2متىفيقال،الجبلعلى

رواية6:31لوقاإنجيلفيوهناك.يعاملوكمأنتحبون

.السلامعليهأمحيسىمماثلة

عدمعلىفتنصالذهبيةأطقاعدةالسلبيةالروايةأما

يعاملواأنيحبونلاالتىبالطريقةللاخرينأضاسامعاملة

الشكلبتعليمواليهوداليونانالمفكرينمنكثيرقامبها.

فقدالصينيالفيلمسوف،كونفوشيوسأمامنها.السلبي

الذهبية.القاعدةوجهيكلاأتباعهعلم

تبطلأنشأنهامنمعينةأعمالآالذهبيةالقاعدةتفرض

حفظقاعدةتنص:ذلكمثال.أخرىأخلاقيةقواعد

حياةقبلحياتهمالناسوضعضرورةعلىالذات

كيرهم.لإنقاذبأرواحهميخاطرونأناسهناك.الاخرين

حياةإنقاذيحاولواأنالناسعلى،الذهبيةأطقاعدةوتطبيفا

منبإنقاذهميقومأنيحبونلأنهما،يعرفونلامن

.الظروفنفستحتلايعرفهم

كثيراالنقطةهذهعلىركزالإسلامأنبالذكرجدير

يؤمنالاعدبالرسوليقولحيث،اللإيمانمنجعلهابل

هذاعديه.متفق(لنفسهيحبمالأخيهيحبحتىأحدكم

التيالقرآنيةوالاياتالأحاديثعشراتإلىبالإضافة

لهم.الخيروتمنيالغيرحبعلىتحض
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)مبادئالكهربائيالمحركان!ر:اليمئى.اليدقاعدة

(.أساسية

تسير،الحملدوابأوالناسمنطويلقطارالقافلة

فيالمستخدمةالدوابومنوالقفار.الفيافيفيعادة

قوامهاقوافلوكانت.واللاماوالبغالالجمالالقوافل

والصين،الفرسبلادمنالبضائعتنقلجمل00052

أوروبا.إلىبالبحرلشحنهاالموانئإلىوالهند،

الشعر.انظر:.القاثية

المنطقةفييعيشصغيرحيوانالأوروليالقاقم

أيضئاوأدخل،الشماليالأرضيةالكرةنصفمنالشمالية

ويسمىعرسابنفصيلةإلىينتمىوهونيوزيلندا.إلى

بهيعرفالذيالاسموهوالأرمينى،الأبيضالشتويفروه

الشمالية.أمريكافيالحيوان

إذكبيرحدإلىحجمهافيالأوروبيةالقواقمتختلف

حجماالأكبروتأتيسم،33و17بينماطولهايتراوح

تكونوكمافيها.تعيشالتيالمنطقةشمالأقصىمنمنها

حجماأكبرعرسابنفصيلةأعضاءمنالأخرىالذكور

الذكريكونإذالأوروبيةالقواقمحالفكذلك،الإناثمن

ملحوظة.بصورةالأنثىمنحجفاأكبرمنها

فىاللونبنىالفرويكونوالصيفالربيعأواخروفي

وفيأسود.طرفوللذنبأسفلهفياللونوأبيضأعلاه

الجزءالأوروبيالقاقميوحالقارسالشتاءذاتالمناطق

ناصعأبيضفرولهوينمو،الخريففيفروهمنالبني

القرونفيالنبلاءوكانالأسود.الذنبطرفباستثناء

وغطاءكاملةسترةالأوروبيالقاقمفرويستعملونالوسطى

.للرأس

ماوكثيرامختلفةأماكنفيالأوروبيةالقواقمتعيع!

الممطرةوالمروجالأنهاروشواطئالأشجارعندترى

والحفر.والمستنقعات

يفترسفهوماهرا،صياداالأوروبيالقاقمويعتبر

والأرانبوالجرذانالزرعوفأركالفئرانالصغيرةالقوارض

الرقبة.مؤخرةعلىسريعةبعضةضحيتهويقتل

فصلهوالأوروبيةالقواقمتناسلفصلأنمنوبالرغم

الأنثىوتحمل.التاليالربيعفىإلاتلدلاأنهاإلاالصيف

وتربيجنينا،13و3بينتتراوحالأجنةمنمجموعة

ذإبسرعةالأوروبيةالقوأقموتنموبنفسها.الصغارالأنثى

أولأثناءالتناسلوتستطعكاملانمواتنموالإناثبعضإن

منأطولفترةفييكتملنموهافإنالذكورأمالها.صيف

،سنوات7و4بينماالأوروبيةالقواقموتعيش.الإناث

المفترسة،والطوروالبومالثعالبهيالرئيسيونوأعداؤها

فرائها.أجلمنيصطادونهاالذينالصيادونوكذلك

.عرسابنالفراءبم،الحيوان:أيضاانظر

البلادفيالبريالنباتانظر:المعرقة.القاقيا

المعرقة(.)القاقياالعربية

صناعة،التنبيط،الأداةانظر:.التشكيلقالب

وتصنيعها.اللولبةلقمة،الأدوات

بنعيسىم(.835-738هـ،022-)012قالو!

مجودحافظقارئ،المدنيالزرقيعيسىبنوردانبنمينا

7"!!*،كا*يرلمئم،؟!3!ى!كليئء،ءئنبر+سع

!لاء

كأع!ء-3-كا+2(ءذ

ىحمييبلأ؟+لأرشث

لهيكونعادةفيهايسكنالتىمنطقتهم!الشماليةالمناطقفي.الرقبةمؤخرةع!مريعةبعضةضحيتهويقتلونهاراليلايص!هادالأوروبيالقاقم

الارميني.الأبيضفروهيسمىالجليد.فر!رؤيتهتصعبحتىاليسار()إلىالشتاءفىأبيضفرو
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المدينةأهلمن.القراءاتعلمفىكبيرةروايةصاحب

مختصئاكانونحويها.المدينةقارئوهو،ووفاةمولدا

أكثرجالسه(،زوجته)ابنربيبهإنهوقيلنافعبالإمام

قراءته.لجودةقالونسماهالذيوهو،سنةعشرينمن

رواةأحدوهوجدا.جيد:تعنىالروميةباللغةوقالون

وكذلكوأحمدإبراهيمولداهعنهروى.نافعالإمام

القاضىإسحاقبنوإسماعيلالحلوانىيزيدبنأحمد

.خرونوآ

القرآدالسعوديةالعربيةبالمملكةال!صيمالقرآنإذاعةتذيع

بطريقة،القراءاتمنوغيرها،نافععنقالونبروايةالكريم

منتظمة.

الأمالي.انظر:.القاسمبنإسماعيل،القالي

وأالمياهعمقلقياستستخدمالطوأطلقياسوحدةات!

تساويالواحدةوالقامة.الكهربائيةالكبلاتأوالحبال

فىبهاويلقونالقاماتعلىعلامةالملاحونيضع.أم8،

علىالقاماتبقياسالبحارةيقوم.العمقيقيسوالكيالمياه

إصبعطرفمنالحبلوقياسالذراعينكلابمدتقريبىنحو

.الأخرىاليدإصبعطرفإلىاليدينإحدى

العربعندالعلومانظر:.المحيطالقاموس

الدين.مجد،الفيروزابادي؟والمسلمين

غاشمصهيوفطاعتدأءتانامجزرة.مجزرةقائا،

فىالواقعةقانابلدةأم699عامإسرائيلبههاجمت

مركزالإسرائيليةالطائراتقصفتحيث،لبنانجنوب

الأسرمئاتبهاحتمتأنبعد،الدوليةالطوارئقوات

فيالإسرائيليوالطرانالمدفعيةقصفمنهرباوالمدنيين

هذاضحايافراحوا،لبنانعلىالمستمرالاعتداءأحداث

.المروعالقصف

الإسرائيلية.المجازر:أيضاانظر

نيخاصعضوالقائصة

للطيورالهضميالجهاز

اياخرى.الحيواناتوبعض

بتكسيرالقانصةتقوم

الصلب.الطعاموبرش

عضوالطيورفىوالقانصة

مغطىالمعدةفىعضلي

ومتين،صلببجدار

الحجارةعلىوتحتوي

القانصةابتلعهاالتيوالحصيات

الحوصلة

العديةامعدة

صعآ

!ضئخكل.

ح!ح!ح!لا3ر

يسمىالذيالمريءجرابإلىالطعاميدخلالطائر.

إلىالحوصلةمنالطعاميمرثم.هناكترطيبهفيتمالحوصلة

المعدية.العصارةيميختلطحيث،المعدةمنالغديالجزء

حركاتبوساطةفيطحنالقانصةإلىالطعاميمرثم

آكلةالطيورقوانصوتتطور.والحصياتالعضليةالجدران

.الحشراتآكلةالطورقوانصمنأفضلبصورةالحبوب

م(.629-088هـ،351-266)قانعابن

.الأمويواثقبنمرزوقبنقانعبنأسباقياعبدالحسينأبو

كثيرالرحلةواسعكان.مصنف،عالمحافظ،البغدادي

وأمثالهما،الحربيينوإسحاقإبراهيمعنروى،الحديث

مؤلفاته:من.واخرونرزقويهوابنالدارقطنىعنهوروى

الصحابة.معجم

تنظمالتيوالأسسالقواعدمنمجموعةالقالون

النظمأكثربينمنواحداالقانونوئعدما.مجتمعا

لأييمكنولا.وضرورةأهميةالأسامميةالاجتماعية

لهممايروقيفعلونأفرادهكلكانإذايعيشأنمجتمع

لاأعضاؤهكانإذاأو،الاخرينلحقوقمراعاةدون

بعضهممواجهةفىمعينةالتزاماتعليهمبأنيعترفون

يأحقوقتحددالتيالقوأعدالقانونيقرروهكذا،بعضا.

التيالجزاءاتأيضا،،القانونويضع.واكتزاماتهشخص

تطيقكيفيةويبينالقواعد،هذهأفيخامنعلىتوقع

ذلك،منوبالرغم.والجزاءاتالقواعدلتلكالحكومة

الواقع،ففيتتغير.أنالحكومةتطبقهاالتىللقواعديمكن

التيالمتغيراتتعكسلكيمتكررةبصورةالقوانينتعدل

واتجاهاته.المجتمعحاجاتعلىتوأ

حكوميةأجهزةتضطلع،المجتمعاتمعظموفى

التأكدبمهمة،والمحاكمالشرطةأقسابموبخاصة،متعددة

لعدمشخصأيمعاقبةيمكنولانه.القوانينإطاعةمن

تكونأنعلىتتفقالناسمعظمفإن،القوانينإطاعة

علىينطجقأخلاقيامعياراالعدالةوتعد.عادلةالقوانين

التيالقوانينوتنطوي.الإنسانىالسلوكأنماطكل

فإنولهذأ،.قويةأخلاقيةعناصرعلىالحكومةتطبقها

لكن.للقانونالموجهةالمبادئمن،عامبوجه،العدالة

منكثيريعتقدالتىالقوانينتطبيقالحكومةباستطاعة

ماوإذا.بالفعلتطقهاأحياناوهىعدالتها،عدمالناس

شخلونقدالناسفإنألانتشار،واسعالأمرهذاأصبح

مخالفته.تعمدواوربما،القانونوإطاعةاحترامعن

ينص،الديمقراطيةالمجتمعاتفينفسهالقانونولكن

القوانينتعديلعنداستخدامهايمكنالتيالولممائلعلى

إلغائها.أوالجائرة



73نونلقاا

الوضعيللقانونالرئيسيةالفروعالمقالةهذهوتناقم!

التيوالوسائل،العالمفيالرئيسيةالقانونيةوالنظم

وتقدم.القوانينتعديلفيالديمقراطياتتستخدمها

ل!!طمعلوماتالموسوعةفيمتقلةمقالات

بهذهقائمةعلىوللوقوف.بالقانونالمتصلةالموضوعات

المقالة.هذهنهايةفيالصلةذاتالمقالاتانظر:،المقالات

منالمستمدةالإسلاميةوالقوانينالأحكامعلىوللوقوف

.الإسلامانظر:،الشريعة

القانونفروع

هما:،رئيسيينفرعينإلىالقانونتقسيميمكن

القانونويعنى.العامالقانون2-الخاصالقانون-ا

نتيجةتنشأالتيوالالتزاماتالحقوقبتنظجمالخاص

العامالقانونويعنى.ببعضبعضهمالمجتمعأفرادعلاقات

أعضاءبوصفهمللناستنشأالتيوالالتزاماتبالحقوق

الخاصالقانونمنكلتقسيمويمكن.المجتمعفىومواطنين

ذلك،منوبالرغم.فرعيةأقسامعدةإلىالعاموالقانون

،الخاصوالقانونالعامللقانونالمتعددةالفروعتتقارب

.كثيرةحالاتفيوتتداخل

القانونيةوالواجباتالحقوقيحددالحأص.القانون

التيالأنشطةأنوأعمنبكثيرتحعلقفيماشخص،لأي

كلعلىالأنشطةهذهوتشتمل.آخرينبأشمخاصتربطه

وشراءالنقودواقتراضإقراضعملياتمثلتقريباشيء

العمل.عقودتوقيعأوالمنازل

فيوقتهاوالقضاةالمحامينمنالعظمىالغالبيةوتمضى

هذهأكثرالمحامونويعالج.الخاصالقانونمسائلنظر

تتطلبالأوضاعمنكثيرالكن.المحكمةعنبعيداالمسائل

كانتإذاماتحديدوجوبالمحكمةهيئةأوالقاضيمن

انتهكتقدمالشخصالخاصالقانونيقرهاالتيالحقوق

لا.أم

رئيسية،فروعستةإلىالخاصالقانونتقسيمويمكن

وهذه،بهالمتعلقةالقانونيةوألالتزاماتالحقوقنوعبحعسب

الضرر،قانون2-،والتجارةالعقودقانون-أ:هيالفروع

الأحوالقانون5-،المواريثقانون-4،الملكيةقانون3-

.الشركاتقانون6-،الشخصية

الفروعهذهبينالفاصلةالخطوطفإن،ذلكورغم

يدخلالمثالسبيلفعلى.واضحةدائماليعستالمتعددة

قانوناختصاصضمنالملكيةقانونحالاتمنكثير

يفيما.ألعقودا

الذينالأشخاصبحقوقيعنىوالتجارةالعقودقانون

وأشخصينبيناتفاقهووالعقد.والتزاماتعقودايبرمون

منمتنوعةطائفةوتعتمد.بالقانونتنفيذهيمكنأكثر،

دائرةفىتدخلالتيالقانونيةالموضوعاتوبعض،العاموالقانونصا!للقانودالرئيسيةالفروعالجدولهذايحصيالقانونفروع

منكثيرفمتلا،.الأخرىالفروعمنأكترأوفرعأيضالهيختصقدىفرع،بهيختصقدالديوالموضوعاختصاصها.

العقود.قالونأيضابهايعنىقدالملكيةقانونبهايعنىالتيالموضوعات
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فتبرمالعقود.ا!متحدامعلىالتجاريةوالأعمالالأنشطة

،الأخرىالشركاتمععقوداالتجاريةالشركات

معوكذلك،النقلوشركاتالتوريدكشركات

والمستخدمين.كالعملاء،العاديينالأشخاص

يترتبشخص،جانبمنقانونىالتزاممخالفةالضرر

إصابةأ!علىايسببوقدآحر.شخصايصيبضررعليه

وأ،لتجارتهأوخسارةلمتل!صاته،تلفاأو،للشخصبدنية

ويجوز.إذنهدونلأموالهاستعمالأأو،بسمعتهمساسا

أرزيناالأشمخاصأو،أصشخصامقاضاةالمتضررللشخص

لحقوتالضررقانونويختص.ضررهفيتسببوا

القضايا.هذهمثلفىوالتزاماتهمالمتورطينالأشعخاص

ي!كالتسببقصد،دونالمدنيةالمحالفاتمنويمثثير

كانتإذاأنهغيرالمروبى.لحوادثنتيجةضررإحداث

الحائزفمنآ،ضررعنهاونتجعمديةالمدنيةالخالفة

جريمة.اعتبارها

!االحقوقمباشرةوالملكيةينظمقانونالملكيةقانون

والباني،الأرضكاعقاريةت!ضنقدوالملكيةعليها.تترتب

ذلك،منوبالرغم.والملابسكالسيارةمنقولةتكونوقد

وللأفراد.مشروعةلطريقةممت!ساتهإدارةالمالكعلىيجب

نأكماعنها،التنازلأوتأجيرهاأوممتلكاتهمبيعحقأيضا،

قانودويحددواستئجارها.الآخرينممتلكاتشراءحقلهم

.المعاملاتهذهبمثلالمتعلقةوالالتزاماتالحقوقالملكية

الأموالابانتقاليعنىالتركاتقانونأوالمدراثقانون

رئيسيةقوانيزتقريبا،،دوأسةول!صل.أصحابهاموتعند

وأالأقار!اص!لالورثةقائمةوتضع،بالميراثتحتص

يجوزأنهغير.ألميراثحة!أ!مايكونالذينخلافهم

لأشخاصبأموالهمأ!صيةاالغربيةالدولمعظمفيللأفراد

هذهمثلوفي،القانونحددهمالذينخلافآخرين

تنظمالتيالقواعدالمواريثقانونيضعأيضا،الحالات

الوصايا.تحريرعملية

مصادرهافى،الإسلاميةالشريعةحددتوقد

قواعدفقهائها،واجتهاداتوالسنةالقرانالأساسية

وارثكلنصيبوبينت،الإسلاميةالمجتمعاتفيالميراث

حيثومن،للمورثقرابتهدرجةحيثمنحالتهحسب

المواريث.ان!:.أنثىأوذكرانوعه

أغانونيةاالحقوقيحددالشخصيةالأحوالقانون

الأبويناو،جاتوالرشبال!زوا!الخاصةوالالتزامات

والطلاف،،الزواج:مثلموضوعاتويعالجوالأبناء.

.الطلاق،الإسلامانظر:الابناء.وإعالة،والتبني

والشركاتالمؤسساتإنشاءينظمالشركاتقانون

سلطاتبتنظيمأساساويختصوإدارتها.التجارية

ماوكثيرا.المساهمينوحقوقالشركاتإدارةومسؤوليات

تحتوالتجارةالعقودقانونمعالشركاتقانونيصنف

التجارية.الاعمالقانونهوواحداسم

ويحدد.بالحكومةمباشراأرتباطايرتبط.العامالقانون

الحكومة،تجاهوالتزاماتهشخصأيحقوتالعامالقانون

ويبينللحكومةالختلفةالأقسامأيضا،ويقرر،

اختصاصاتها.

هي:،فروعأربعةإلىالعامالقانونتقسيميمكن

القانون3-،الدستوريالقانون2-،الجنائيالقانون-أ

الدولي.القانون-4،اللإداري

،العامالقانونفروعتتداخل،الأحوالمنكثيروفى

سبيلفعلى.الخاصالقانونلفروعأضسبةباالحالهوكما

للقانونمخالفةالإداريأصقالونامخالفةتش!ولقد،المثال

أيضا.الجنائي

تعدالتىالأفعالأي،بالجرائميختصالجنائيالقانون

مابينالخطورةحيثمنالحرائموتتفاوت.بالمجتمعضارة

القانونويحددالعمد.والقتللالنظامالخلالسلوكمجرد

علىبالقبضالخاصةالقواعدويضع،الجرائمهذهالجنائى

ويسمى.المذنبينوعقوبات،محاكمتهموإمكان،المجرمين

لذلكأنمنبالرغم،المدنىالقانونالجنائيغيرالقانون

تعدالجرائمبعضأنإلالاحقا.مناقشتهستتماآخرمعنى

وفقابتعويضالمطالبةفيهاللمتضرريجوزضررا،أيضا

المدنى.للقانون

معظمإصدارالدولغالبيةفيالمركزيةالحكومةتتولى

والولاياتكأستراليا،الدولبعضوفي.الجنائيةالقوانين

مجموعة،الاتحاديةللحكومةمثلما،ولايةل!ول،المتحدة

القوانينتحمىأنيجب،ذلكمنوبالرغم.الجنائيةقوانينها

القانونيضمنهاالتيوالحرياتالحقوقولايةلكلالجنائية

.الاتحاديالدستوري

القواعدمنمجموعةالدستور.الدستوريالقانون

الشعب.وحقوقالحكومةسلطاتتحددالتيوالمبادئ

يقومالذيالأساسدستورأيفيالمقررةالمبادئوتشكل

على،كذلك،القانونويشتمل.الدستوريالقانونعليه

الدمشورمبادئتفسيركيفيةحولرسميةقرارات

وتنفيذها.

بريطانياوتعد.مكتوبةدلمساتيرالأممعظمولدى

دستورالبريطانيفالدستور.أضاحيةاهذهمنالأهماالاستثناء

التيوالتقاليدالوثائقكلعلىيشتملوهو.مكتوبغير

الدستورويتبوأ.البريطانيةالحكومةنمطصياكةفيأسهمت

جميععلىبهيسمومكاناالديمقراطياتمعظمفيالوطني

التعارضتسويةكيفيةالدستورويوضح.الاخرىالقوانين

كثيرفىوللمحاكم.الأخرىالقوابنوأحكامأحكامهبين

يجوزالتىالقوانيندستوريةعلىالرقابةسلطةالدولمن
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بعدمفتقضىالدستورتخالفقوانينأيةإلغاءبموجبهالها

دستوريتها.

الحكومةمرافقتسييرفيأهميتهتتمثلالإداريالقانون

تعقيدا.القانونفروعأكثرويعد

لكيالإداريةالمرافقمنكثيراالحكوماتتنشئ

مثل:،بأعمالالمرافقوتختص.الحكومةبعملتضطلع

مرافقوتوفر.والضرائب،العامةوالصحة،والتعليمالتربية

التقاعدكمعاشات،الاجتماعيةالرعايةمتطلباتأخرى

المرافقتقام،الحالاتمعظموفي.الاجتماعيوالضمان

اختصاصاتبموجبالتنفيذيللجانبمكملكجزء

أساساالإداريالقانونويتكون.التشريعيةالسلطةتمنحها

السلطةتمنحهاالتىالقانونيةالاختصاصاتا-من:

تقررهاالتيالقواعد2-و،الإداريةللمرافقالتشريعية

أيضا،الإداريالقانونويشملاختصاصاتها.لتنفيذالمرافق

المرافقبينالمقامةالقضايابشأنالصادرةالمحاكمقرارات

العاديين.والمواطنين

بينتنشأالتيالعلاقاتبتنظيميختصالدوليالقانون

،بالتجارةيعنىوهو.السلمأوالحربوقتفيسواء،الدول

،القتالووسائلالحدود،ومنازعات،والاتصالات

تصبحولكى.كثيرةأخرىومسائل،المحيطاتوامشخدامات

عبرطورتفقد،الدوليةالعلاقاتتنظيمعلىقادرةالقوانين

الدولى،القانونأنغير.والمعاهداتالعرفبطريقالقرون

تطيقه.يصعب،الأخرىالقانونلفروعخلافا

القانونيةالنظم

هذهوتختلف.القانونىنظامهامستقلةدولةلكل

فيالحكومةوشكل،ألاجتماعيةالتقاليدباختلافالنظم

علىإماالنظبممعظمتصنفأنيمكنأنهغير.دولةكل

أنهااساسعلىوإما،العرفيالقانوننظم-اأنها:أساس

وأيرلندا،أستراليا،وتطق.المدنيالقانوننظم2-

لولاياتوا-أسكتلنداباصمتثناء-نياوبريطا،ونيوزيلندا

القانوننظام،بالإنجليزيةناطقةأخرىودول،المتحدة

القانوننظامفقطق،الأخرىالدولمعظمأما.العرفي

منكلخصائصبينالدولمنكثيرجمعتوقد.المدني

النظامين.

علىكبيرحدإلىترتكز.العرفيالقانوننظم

المحاكم.قراراتعلىأي؟القفائيةالسابقةقانونأساس

السنين.مئاتمنذإنجلترافيالعرفىالقانوننظامظهروقد

كانلأنهالعرفىبمالقانوناسمنظامهمالإنجليزوسمى

البلاد.أرجاءجميعفيمطبفا

القواعدواقيمنالإنجليزيالعرفىالقانونوتطور

فيفصلهمعندتقليديابهايتقيدونالقضاةكانالتىوالمبادئ

علىأحكامهميؤسسونالقضاةفكان.المحاكمأمامالقضايا

الصادرةالسابقةالمحاكمقراراتعلىأيالقفمائيةالسوابق

توسيعالقضاةباستطاعةكانأنهغير.مشابهةقضايافى

وكانبعينها.قضاياينا!سبنحوعلىالقضائيةاسحوابقنطاق

قضائيةسوابقأيةرفض،أي،نقضأيضا،،باستطاعتهم

الطريقة،وبهذه.الزمنأوتجاوزهاخطأعلىقائمةيعدونها

السنين،مرعلىالقوانينمنكثيرتعديلمنالقضاةتمكن

صئالقضاة.منقانونا،العرفيالقانونفأصبح

العرفيالقانونمبادئبعضأثبتتفقد،تقدمماورغم

مثلا:ذلكمن.التعديلعلىفاستعصت،القصوىأهميتها

تدافعكانتالتىالقضائيةالسوابقمنالطويلةالسلسلة

سلطاتمباشرةمواجهةفيوحرياتهمالمواطنينحقوقعن

والدولإنجلترا،حافظتوقد.عادلةغيربصورةالحكومة

المبادئهذهعلى،العرفيالقانوننظامطبقتالتيالأخرى

ونيوزيلندا،وكندا،أستراليا،وأرستتغيير.دونغالبا

للاستعمارخاضعةكانتأخرىودول،المتحدةوالولايات

العرفي.القانونأساسعلىالقانونيةنظمها،البريطانى

فيالمهمةالنظممنالقضائيةالسابقةنظامومازال

ذلك،منوبالرغم.العرفيالقانونبنظامتأخذالتىالدول

تلكفىالقوانينإصدارفىالتشريعيةالسلطةدورتزايد

ذلكعننجموقد.العشرينالقرنخلالكبيراتزايداالدول

بينالعلاقاتمثل:موضوعاتمعستتعديلات

العمل،وساعاتالعاملينوأجور،والإدارةالمستخدمين

التيالدولحافظتفقدذللث،رغموعلى.البيئةوحماية

القانونىللنظامالرئيسيةالملامحعلىالعرفىالقانونتطبق

عملبسلطةللقضاةيعترفالذيالنظامأي،الإنجليزي

الدستوريالقانونساير،تقدمعماوفضلا.القوانينإصدار

بشأنالعرفىالقانونسنهالذيالتقليدالدولهذهفي

وحرياتهم.الأفرادحقوفعنالدفاع

يأالتشريععلىأساساترتكز.المدنىالقانوننظم

تأخذالتيالدولغالبيةجمعتوقد.التشريعيةالأعمال

أكثراومجموعةفيالتشريعيةقوانينهاالمدنىالقانونبنظام

اسمعليهاوأطلقبعنايةنظمتالتيالمجموعاتمن

أصولإرجاعويمكن.القوانينمجموعاتأوالمدونات

الشهيرةالمجموعةإلىالحديثةالقوانينمجموعاتمعظبم

القرنفيبإعدادهاجستنيانالرومانىالإمبراطورامرالتي

تحديثجستنيانمدونةتولتوقد.الميلاديالسادس

تسمىوكانتوتلخيصها.الرومانيةالقوانينجميع

القانونمجموعةومعناها،سيفيليسجورسكوربس

استنبطتالتيالقانونيةالنظمعرفتاسمببولهذاا!لدنى.

التشريععلىالقائمالرومانيالقانونمنأحكامها

بينالخلطعدموسعين،ا!لدنيالقانوننظمباسموالتقنين
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للتمييزأ،وامشع!االمدنيلمصطبالقانونالاستعمالهذا

الجنائي.مصطبالقانونوبينبينه

كفرنسا،،المدنيالقانوننظامتطبقالتيالدولوشي

العربيةالدولمعظموكذلك،والمكسيكوألمانيا،

الفاصلةالإجابة،المحاكمكيسر،التشريعيقدموالإسلامية

الإشارةللقضاةالجائزومن.القانونمسائلمنمسألةلأية

يج!أش!شقراراته!ا.إصدارعندالقضائيةالسوابقإلى

ني!ررمحددتشريععلىنهيصدروقرارأيتأسيسعليهم

وحدها.القضائيةأصسابقةاعلى

بصفةوالإسلاميةأحربيةاأ!دوأ!افىالقوانينوتصدر

علىخاصةبصفةأصسعوديةاالعربيةالمملكةوفي،عامة

ماوبناءنص،عليهفيماابتداءالإسلاميةالشريعةأساس

محفظ،الفقهيةلأرحإلاراءوفقانصعليهليس

.والمكانالزماناختلافمعالمتغيراتوتطوير،الثوابت

القانونيةنظمهاالدولمنكثيرصاغت.أخرىنظم

العرفيالقانونونظامالمدنيالقانوننظاممنوالعلى

ألاتينيةاأمري!!ادولاواليابانجمعتفمثلاكليهما.

،اأ!ااأصقانونا!هـأداحد.رتقنينفيالخاصةقوانينهاكل

أ!هـشى،اأ!انونابمبادئكبيراتأتراتأثرالدولهذهفى

حرياته.رأصشع!احقولىتضمنالتيالمبادئتلكوبخاصة

القانونيةأخفمأاأضميوعيةاالح!صماتمعظمألغتوقد

هذهغالبيةوكانت.السلطةتوليهاعندقائمةكانتالتي

الحكوماتأقامتوقد.المدنيالقانونبنظامتأخذالنظم

تشريعاتإلىأيضا،تستند،قانونيةنظماوقتئذ،،الشيوعية

الكومنولثودول)سابقا(السوفييتيفالاتحاد.وتقنينات

قانونمدونةلديهامثلاحالياعنهاستقلتالتيالروسي

معابقة.وروسيةغربيةأوروبيةنماذجعلىترتكزخاص

السوفييتيةالمدونةأباحت،السابقةللتقنيناتخلافاولكن

ورغم.الخاصالقانونمسائلفىالمباشرالحكومةتدخل

فىالدوأ!تلكفيالقانونيةالإصلاحاترممزت،ذلك

أغرد،احقوقتقويةعلىالعحتسريرالقرنثمانينياتأواخر

ومطالبها.الدوأ،سلطةمنوالحد

القوانينتعديلكيفية

تغييرمستمربشكلألاجتماعيةالأحوالتغييريوجب

علىأمةكلوتعمل.مهجوراصاروإلاأيضا،القانون

السياسي.نظامهايحددهاالتيبالطريقةقوانينهاتعدي!!

قمةيتسنمونالذلنللزعماءفقطيمكنمستبد،نظامففي

طورتأخرىناحيةومن.القانونتعديلالسلطة

وهي:،القانونلتعديلرئيسيةوسائلأرلغالديمقراطيات

،إداري2بإجرا3-التشرئ!لويق2-،المحكمةبقرار-أ

الشعب.منمباشردإجراء-4

العرفي،القانونتطبقالتىالدولفي.المحكمةبقرار

وأالقضائيةالسوابقنطاقبتوسيعالقوانينالقضاةيعدل

عادةالقضائيةالسابقةإلغاءيمكنلا،ذلكورغمبالغائها.

الطريقةمالحكومةترقلموإذا.أعلىمحكمةبوساطةإلا

يمكنهافإنه،القانونتفسيرفيالمحاكمإحدىسل!ضهاالتي

التشرئ.بطريهتالقانونهذاتعديل

تعدي!!التشريعيةأطسلطاتيجوز.التشريعبطريق

السلطةوتستطيع.إصدارهاأ!ايجوزمتلماأغوان!تا

باجازةاو،إلغائهأو،بتعديلهتشريعىقانونتعييرأضشريعيةا

التيالدولمعظموفي.نفسهالحوضوعفيحديدقانود

اتخاذالدستورهذاتعديليستلزم،م!ضوبدستورلديها

.خاصنوعمنتشريعيإجراء

بإصدارالحكومةمرافقتفولضيجوز.إداريبإجراء

هذهوتعرفاستبدالها.أوإلغائها،أوتعديلها،أو،لوائح

بالتفويضالتشريعباسماللوائح

الحكوماتبعضتمنح.الشعبمنمباشربإجراء

مباشرةسلطةالشعبالمحليةالح!صماتم!و!ضيرأغوميةا

وفي.الاقتراحوبويقالعامالاستفتاءيهتبم!إأغانوداأخعدي!!

علىالقانونمشروعأوأغانونايعرضر،أمحاماالاستفتاءأسةحا

حالةفيأما.بالبرفضأوبالموافقةفيهرأيهمالأخذاطقترع!ت

ث!اقانونمشروعتعدالمواطنينمنمجموعةبان،الاقتراح

.عامامشفتاءعلىتطرحهأوالتشريعيةالسلطةإلىترفعه

حينئذ،الاستفتاء،عليهمالمطروحأوالتشريعيةوللسلطة

دساتيرهاالدولمنكثيرألغتوقد.رفضهأوعليهالموافقة

.جديدةأخرىدساتيربهاوامشبدلت،مرةمنأكثرأومرة

بعدإلاالجديدبالدمشوريعمللا،الحالاتهذهمعظماوفي

.عاما!شفتاءفيعليهالمواشقة

القانونتطور

لاالذيالحدإلىالتعقيدشديدةالمتحضرةالمجتمعات

متطور.قانونينظاملديهايكنمالمالبقاء،فيهتستطهيع

صياغةفىشرعواقدكانواالناسأنالعلماءاستنتج،لذأصك

الحضاراتنشوءوقبل،التاريخقبلماعصورفيالقوانين

نظامالتاريخقبلماعصورفيللناسلكنول!ا.الأولى

كانتفقد.لقوانينهممدوناتيتركوالمولذا،للكتابة

طريقعننشأتقوابنأي،عرفيةقوانينالأولىالقوانين

شفوية.بصورةجيلإلىجيلمنوانتقلت،العرف

الفترةفىالأولىالكتابةونظمالحضاراتظهرت

اختراعمكنوقدتقريبا..مق0003و0035مابين

القانونية.المجموعاتأوتجمئالمدوناتمنالناسالكتابة

القانونأصبحأنالمكئوبةالمدوناتلطورنتيجةمنوكان

حكمترمميخعلىساعدمما،الجميعلدىمعلوفاأمرا
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بمنطقةالقانونيةالمدوناتأولىوانشئت.المجتمعفيالقانون

القديمة.الحضاراتكنففىالاوسطالشرق

المدوناتأولىظهرت.الشرقفيالأولىالتطورات

جمعوقد.العراقبأبىضبابلبلادفيالمعروفةالقانونية

مشةحوالىفينامو،اورويدعى،بابلملوكأحد

وأنشأ.المعروفةالقوانينمجموعاتأقدم،.مق0012

التالية.القرونخلاأطمجموعاتأخرونبابليونحكام

قبلعشرالثامنالقرنخلال،حمورابيالملكوصاغ

شهرةالقانونيةالمجموعاتأوالمدوناتهذهأكثرالميلاد

سبقتها،التىالأولىالمدوناتشأنوشأنهاواكتمالأ.

منمحددنوعفيتفصلالتيبالقواعدطويلةقائمةحوت

عدم:مثل،بمسائلتختصأحكاماتضمنتفقدالقضايا.

لمنزلالبناءوإقامة،مزرعةمنحيوانوسرقة،الزوجةوفاء

قيسإذاقاسياالعقوباتمنكثيروكان.معيبةبطريقة

الابنيدتقطعفمثلا،كانت.اليومعالمفيالسائدةبالمعايير

.والدهبضربأدينإذا

الهندحضارتاأنشأتتقريبا،..مق005عاموبحلول

ألمجموعاتركزتوقدأيضا.قانونيةمجموعاتوالصين

وبالرغم.للقانونالأخلاقيةالالتزاماتعلىالبلدينكلافي

الشرقيةللحضاراتالقانونيةللموروثاتيكنلم،ذلكمن

فيالكبرىالقانونيةالنظمفيمباشرضئيلتأثيرسوى

وحتى،الشرقيةالشعوبمنكثيرومازالالحاضر.الوقت

الالتزاماتعلىيركز،الغربيةبالتقاليدمنهاتأثرمن

فرصةالمتهمينالأشسخاصفلدى.للقانونالأخلاقية

نأالمفكرينمعظمويرى.أنفسهمعنالدفاعفيمحدودة

لصرحالأولىاللبناتوضعوأالذينهمالإغريققدماء

الغربية.والحضارةالغربيالقانون

التيللحضاراتخلافا.القديمةالإغريقبلادتأثيرات

صياغةمنالقديمةالإغريقبلادحضارةتمكنتسبتتها،

عصرفقبل.واضحةإنسانيةملامحذيكنظامالقانون

والإلاهاتالالهةأنيزعمونالناسأكثركان،الإغريق

وأنهم،القوانينإصدارسلطةيملكونالذينهموحدهم

أولئكسلموقدالزعماء،منمختارةلطائفةالقوانينسلموا

الشعوبمنوكغيرهم.الشعبإلىالقوانينتلكالزعماء

أوجبواوالإلاهاتالالهةأنالإغريققدماءزعم،السابقة

،يعتقدونكانواالإغريقأنغير.القوانينإطاعةالبضرعلى

وتعديلهاالقوانينإصدارسلطةيمتلكونالبشرأنأيضا،

المركزأثينافيالمدينة-الدولةأصبحتوقد.الحاجةعند

التطور.لهذاالرئيسى

أول.مف621سنةفيدراكويدعىسياسىوضع

علىالمجموعةهذهواشتهرتأثينا.فىقوأنينمجموعة

علىتوقعكانتالتىالقاسيةبجزاءاتها،الخصوصوجه

المجلسأصدر،.مق095سنةوفىأحكافا.يخالفونمن

يسمى،المستوىرفيعلموظفتفويضاأثينافيالحاكم

والسياسيةالقانونيةالنظمفيإصلاحاتلإجراء،سولون

الصارمةدراكوقوانينمعظ!سولونفألغى.للمدينة

جعل،عدلأ.كذلكاكثرقوانينمجموعةبهاواستبدل

فيسلطاتهامنوزأدتمثيلا،أكثرالأثينيةالجمعيةسولون

جمعياتاكتسبت،المناسبالوقتوفي.القوانينإصدار

أثينا.فىفأكثرأكثرتشريعيةسلطةالمنتخبةالمواطنين

فىآخرمهفاتطوراأحدثواقدالإغريقيكون،وبذلك

الحكومةدعائمإرساءبهونقصد،الغربيةالحضارة

أثيناسكانثلثكانفقدذلكمنوبالرغم.الديمقراطية

،الأخرىالقديمةالشعوبمنوكغيرهم.المستعبدينمن

القانونيةبالحقوقالتمتعالمستعبدينعلىالإغريقأنكر

للمواطنين.المقررة

فقد.القانونبأهميةقويااعتقادايعتقدونالإغريقكان

المواطنإلىنظرتهمالقانونيحترممنإلىينظرونكانوا

سقراطالأثينيوالمعلمالفيلسوفأضحىوقد.الصالح

علىالمحكمةقضتفقدالاعتقاد.هذاعلىرائعامثالأ

دروسإلقاءبتهمة..مق993سنةفيبالإعدامسقراط

.كانالقانوناحترامعدمعلىتحضهمالأثينىالشبابعلى

ضدهالصادرةبالعقوبةقبلولكنهبريء،أنهيعلمسقراط

.للقانوناحترامهليظهر

تطورهقمةالقديمالقانونبلغ.القديمالرومطنيالقانون

الفروعكلالرومانىالقانونضمفقد.الرومانعهدفي

فىالموجودةبصورتهاالخاصوالقانونالعامللقانونالرئيسية

معللقانونالعلميالتصنيفبدأ،الواقعوفيالحاضر.الوقت

لحكمفقطليسقوانينهمصاغوافالرومان.الرومانعهد

متماسكةشاسعةإمبراطوريةلبناءأيضاولكنروما،شعب

،كانتالميلاديالثانيالقرنبدايةفعندعليها.وللسيطرة

ومنطقةأوروبا،منالأكبرالجانبتضمالرومانيةالإمبراطورية

الشمالية.إفريقيامناطقومعظم،الأوسطالشرق

القوانينمجموعة.كتبتالقديمةالرومانيةالعصور

الألواحقانونباسمتعرفكانتالتيالأولىالرومانية

قانونوتولى.م.ق045سنةحواليفىعشرالاثني

ارومافيللثح!الضووالقوأنينتدوينعشرالاثنيالأواح

صبيةعلىكان،السنينولمئاتاستيعابها.يسهلصيغةفي

منجزءاقلبظهرعنالقوانينمجموعةحفظالرومان

المدرسية.واجباتهم

الألواحقانونفيعليهاالمنصوصالمبادئظلتولقد

طويل.لأمدالرومانيالقانونأساستشكلعشرالاثني

القانونيةالمبادئهذهفىيعدلونأخذواالرومانلكن

.المتغيرةالاجتماعيةالأحوالتواكبحتىتدريجيةبصورة
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الجوهريةالتعديلاتإجراءتولى،.مق367لمشةفبعد

قضاةكيريسمىرفيعقانونيمنصبذوعامموظف

)أمرامرسوماسنةكليصدرفكان)الربتور(.البلدية

وأصبح.ضروريةتعديلاتأيةبموجبهيجريعاما(

إصدار،.مق72سنةبعد،الرومانىالإمبراطورباستطاعة

صارت،المطافنهايةوفي.رغبتهحعسبوتعديلهاالقوانين

وقدالتعقيد.شديدةب!صاملهاالرومانىالقانونمجموعة

القوانينمنالضخمةالمجموعةهذهتفسيرمهمةأسندت

عليهمدطلق،الفائقةالمهارةذويالقانونرجالمنلطائفة

.القانونخبراءاللاتينىأصلهفييع!ياسم

داخ!!،الرومانوغيرأشومان،كانعديدةولسنوات

مرمختلفةلمجموعاتيخضعون،الإمبراطوريةحدود

للقانونيخضعونالرومانالمواطنونوكان،القوانين

خاصةقوانينمجموعةالرومانطوروقد.اللدني

لحكم،الأمقانونأو،الشعوبقانونتسمىكانت

مبادئعلىالقانونهذاوأقامواأخضعوها.التيالشعوب

أجشر،ابنىجميعحة!أنهايعتقدونكانواالتيالعدالة

الطبيعى.القانونباسمالمبادئهذهوتعرف

ا!دنىأغالونامنك!!يمنحلما،ذلكمنوبالرغم

أطقالونفطبقا.قانونيةحقوقأيةالمستعبدةالشعوبوقانون

تملكوحدهماشوماني!تللمواطن!!يمكن،الروماني

أطحصوأ!والمقاضاةأ!صايا،اوتحريرالعقودوإبرام،الأموال

يكونواأ+المستعبديننولأالأضرار.عنتعويضعلى

وحيث.الحقوتهذهمنبشيءيظفروالمفإنهم،مواطنين

فإنهم،،الطبيعيالقانونفكرةطورواقدكانواالرومانأن

،الإنسانبحقوقللمستعبديناعترفواتقدممماالرغمعلى

القانونتطلب،لذلكونتيجة.الحقوقهذهاحتراموأوجبوا

ورحمة.بعدلالمستعبدينمعاملةالروماني

القانونفيالاعتقادأدى.المتأخرةالرومانيهالعصور

فيالرومانغيرحقفى،كذلكالاعتقاد،إلى،الطبيعي

منحفقد.المواطنونبهاشمتعالتىالحقوقالتمئبذات

طعظمالرومانيةالمواطنةحقوق،م212سنةفط،الرومان

وبدأطث،.المستعبدينعدافيماأخضعوها،التيالشعوب

وعلىب!!املها.الإمبراطوريةقانونالمدنيالقانونأصبح

فيالمضمنةالطبيعيالقانونمبادئظلت،ذلكمنالرغم

وكانت.الرومانيالقانونمنجزءاتمثلالشعوبقانون

إلىقادتلأنها،المستقبللأجيالمهماأمراالمبادئهذه

مرتأنهغيرالموأطنين.لكلالمتساويةبالحقوقالإيمان

مبادئتطويرفيتمامايفبالناسأنقبلالسنينمئات

،المبادئهذهتطورتأنوما.الرومانوضعهاالتيالمساواة

أستراليا،فىالديمقراطيةالحكوماتبناءفيأسهمتحتى

،المتحدةوالولايات،المتحدةوالمملكةونيوزيلندا،وفرنسا،

مازالتفإنهاذلكويم.الأخرىالدولمنكثيروفي

منتقتربولاترقىلاقاصرةبشريةقوانينوستظل

..اللهعندمنالمنزلةالإسلاميةالشريعةمنالمستمدةالقوانين

رومانيونحكامحاولقيصر،يوليوسمنوبداية

كافةالإمبراطوريةقوانينترتيبطويلةسلسلةفيمتتابعون

الأولجستنيانالإمبراطورأكملوقد.منظمةمدونةفي

التيجستنيانمدونةولدأت.النهايةفيالمهمةهذه

جموعةأيسيفيليس،جورسكوربسباسماشتهرت

وقد.م534وسنة533سنةفىبالسريان،المدنىالقانون

إلىومتقنةمتكاملةدصورةالقانونتمجالاك!شملت

أولاحتذتهنموذجا،لاحقوقتفىمها،جعلىالديالحد

أررولامعظمتقنيناتتنهض،اليوموحتى.حدشةتقنينات

الروماني.القانونأساسعلىالمدنيالقانوننظامتطبقالتي

الوسطىالعصور

إلىم593سنةفيالرومانيةالإمبراطوريةانشوت

والإمبراطورية،الغربيةالرومانيةالإمبراطورية:هماقسمين

سقطتوقد.البيزنطةالإمبراطوريةأو،أصشرقيةاالرومانية

عاصمتها،روماكانتانتى،الغربيةاشقمانيةالإمبراطورية

الخامسالقرنأوأخرفىأخازيةاالجرمانيةأغبائ!!اأيديفى

فترةبدايةالإمبراطوريةسقوطواقعةوحددت.اهيلادي

نجتوقد.الوسطىلالعصورعرفتالتىسنةالألف

القسطنطنيةكانتالتي،الشرقيةالرومانيةالإمبراطورية

م527سنةوفيالغزو.منعاصمتها،حاليا()إسطنبول

الشرقيةالإمبرأطوريةعلىحاكماالأولجستنيانأصبح

أساسيةبصفةالرومانيالقانونفيمجموعتهطبقتوقد

تدريجية،وبصورة،اندثرت،الغربيةأوروباوفي.هناك

.الرومانطورهاالتيوالف!صيةالقانونيةالنظممعظم

الغربفيالرومانىالقانونبقي،ذلكمنوبالرغم

الذيالقانونيالنظاموهوالكنسيالقانونعليهيقومأساسا

معظمكانفقد.الرومانيةال!ساثوليكيةالكنيسةطورته

الكاثوليكي.المذهبعلى،الولمسطىأغروناإبانبيين،الأورر

حياتهم.فيكبيرتأثيرأحضسياأصلقانونكانولذا،

بالإمبراطوريةأطاحتالتىالجرمانيةللقبائلكان

إلىجلبتهاالتىالقانونيةمجموعاتهاأخربيةاالرومانية

تكنلمالمجموعاتهذهأنغيربفتحها.قامتالتىالمناطق

أساساتتكونكانتفقد،الرومانيبالقانونمقارنةمتطورة

لجرائمبالنسبةالمقررةأخراماتاتعددقوائممن

كلبه.أوالجارثور،كسرقةمحددة

نظاماالأوروبيونطورالميلاديالتاسعالقرنخلال

نظاموحسب،الإقطاعنظامباسمعرفعسكرياسياسيا

لدلأللإقطاعىالولاءبرابطةيرتبطونالناسكان،الإقطاع
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القانونيطقالإقطاعيوكان.مركزيةبحكومةالارتباطمن

جيوشهفىيخدمونالذينللأفرادالحمايةويمنحإقليمهفي

فيالقانونيالنظاموكانفيها.ويعملونارضهعلىويعيشون

القائمةالعلاقةهذهإلىكبيربشكليستندالوسطىالعصور

عليهم.يعتمدونالذينوالأفرادالإقطاعيينبين

الواجباتالتحديدوجهعلىالإقطاعيالقانونويبين

ولم.لهيتبعونالذيالإقطاعىتجاهالناسعلىالمفروضة

.القانونيقرهممابأكثرالمطالبةإقطاعيأيباستطاعةيكن

بهايتقدممطالبأيةرفضالناسحقمن،كانلذلك

فى،الأوروبيوناستندوقد.القانونحدودخارجالإقطاعي

كانواالذينالملوكمقاومةفىالمبدأهذأإلى،لاحقوقت

دوراالمبدأهذاأدىفقد،ثمومن.واسعةبسلطاتيطالبون

أوروبا.فيالديمقراطيةأجلمنالنضالفيمهفا

أوروبافيالأساسىالقانونالإقطاعيالقانونوظل

هذاوفيتقريبا.الميلاديعشرالرابعالقرنحتىالغربية

قانونيةأنظمةينشئونالغربيونالأوروبيونبدأ،التاريخ

كبيرااختلافاالتطورهذااختلف،ذلكمنوبالرغم.أفضل

البريطانية.والجزرالأوروبيةالقارةبلدانبين

القرنمنالأولالنصففي.الإسلاميالتشريع

كل!سولعبداللهبنمحمدالمرسلينإمامبعثالميلاديالسادس

اللهوأنزل.كافةالناسإلىورسولآنبياالمكرمةمكةفي

حددوقدعاما.وعشرينثلاثةمدىعلىوحياالقرآنعليه

والتقرير،والفعلبالقولالسنةرسمتكما،بالنصالقران

والنظمالروحيةالأخلاقفيالمسلمينحياةمنهاج

الكلية،مبادئهابينالتناسقكاملةبقواعد،القانونية

ظ!سه،الرسولبهاووجهوإعجاز،بإحكامالجزئيةوتفاصيلها

والتاب!،الصحابةمنبعدهمنوفقهاؤهاالشريعةوعلماء

علىوأقاموا،العربيةالجزيرةفيالناسحياة،تلاهمومن

المجاهدونوحملوقويا.منظماإسلاميامجتمعاأساسها

اسيافيشرقافتوحاتهمفيمعهمالإسلاميةالشريعة

البيزنطية-)الدولالشرقيةأوروباأطرافحتىوشمالآ

الغربيةأوروباأطرافحتىإفريقياشمالفيوغرباتركيا(

حتى،المناطقتلكفيوطبقوهاأسبانيا(،-)الأندلس

الأخلاقية،للقيممصدراالإسلاميةالشريعةأصبحت

العربيةبالدولحاليايعرففيماالقانونيةللنظموأساسا

انظر:.الانوحتىالأولىالهجريةالقرونمنذوالإسلامية

.لإسلاما

الحاديالقرنخلال.الأوروبيةالقارةفيالتطورات

سريع.بشكلالنموفيالغربيةأوروبااقتصادبدأعشر،

إلىالحاجةإلىأدىمما،والصناعةالتجارةحجموازداد

منوكان.اللإقطاعيالقانونمنوتنوعاتعقيداأكثرقوانين

الحاجة.هذهسديمكنهالرومانيالقانونأنالمفكرينرأي

نشأتالتيإيطاليا،شمماليفىبولونياجامعةكانتفقد

القانونمبادئتدرستقريبا،الميلاديعشرالثانىالقرنفي

عدةمنإليهاالوافدينالقانونلطلابلجستنيانالمدني

ألمجموعةبهذهالاهتمامنطاقاتسعوقدأوروبا.فيمناطق

أخذ،لذلكونتيجة.أخرىأوروبيةجامعاتإلىفوصل

فيالإقطاعيالقانونمحلتدريجيايحلالرومانيالقانون

الاوروبية.القارةأرجاءجميع

القانونفيهبدأالذيالوقتفىبريطانيا.فياللطورات

بطولالميلاديعشرالثالثالقرنخلالينتشرالروماني

راسخاقانونيانظاماتملكإنجلترا،كانتالأوروبيةالقارة

محاكمخارجإنجلترافيالقانونيالنظامتطوروموحدا.

قراراتهاإصدارعلىالإنجليزيةالمحاكمدرجتفقدالبلاد.

الأعرافأنغير.الإنجليزيالشعبأعرافإلىاستنادا

المتشابهةفالقضاياولهذا،.أخرىإلىمنطقةمنتختلف

مختلفة.مناطقفيمتباينةبطريقةفيهايحكمماكانكثيرا

الثانيالقرنأوائلفيأقوياء،إنجليزملوكشرع،ذلكومع

يمتدملكيةمحاكمنظامإقامةفيالميلاديعشر

الطريقة،وبهذهالبلاد.أرجاءجميعإلىاختصاصها

قواعدمنمجموعةالمحاكمهذهأنشأتماسرعان

يأفينفسهبالقدرتطبقالتيالقواعدأيالعرفى،القانون

،القانونتعديلالقضاةمقدورفيوكانإنجلترا.منمكان

جميعإلىأثرهينصرفكانكهذاتعديلأيولكن

العرفي.القانونمحاكم

السوابقمنكثيرعنهاتمخص،العرفيةالقوانينوبتطور

حقوقوتحمى،الحكومةسلطاتمنتحدالتيالقضائية

نأالقضائيةالسوابقهذهنتيجةمنكانوقد.الشعب

.للقانونخاضعاالملكذلكفيبما،الشعبكلأصبح

قضائىنظامالعرفيالقانونجانبإلىتطور،كذلك

العصورففى.العدالةمحاكمباسمعرفمنفصل

القانونمحاكمفيبتعويضيظفرونلامنكان،الوسطى

رئيسوكان.لإنصافهمالقضاءرئيسإلىيلجأونالعرفي

يبنون،العدالةمحكمةفيمساعدوهبعدوفيماالقضاء،

العدالةأساسعلىأي،العدلمبادئأساسعلىقراراتهم

المبادئهذهأصبحت،المناسبالوقتوفي.الأخلاقية

قواعدعنمنفصلةالعدالةقوأعدزالتوما.ثابتةقواعد

العرفي.القانون

يرتكزالذيالأساسهوالإنجليزيالقانونىوالنظام

ويقومأسكتلندا.باستثناء،المتحدةالمملكةقانونعليه

القانونبينالجمعأساسعلىالأسكتلنديالقانون

إلىأيرلنداتحولتأنوبعد.الإقطاعىوالعرفالروماني

للنظاممماثلنظامتطبيقفىاستمرتالجمهوريالنظام

.المتحدةالمملكةانظر:.الإنجليزي
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أغرنابنهاية.الحديثةالقوانينمجموعاتأولى

معظمفيمطبقاالرومانىالقانونكانعشر،السادس

ملكىبنظاموحدهاإنجلتراحطت،ولكن.أوروبامناطق

موحد.قانونىنظامإنشاءمنمكنهاالذيالحدإلىقوي

تولتأخرىدولفىقوانينمجموعاتوضعتوقد

هذهواختلفت.محليةحكوماتأساساتطبيقها

الدوأسةفيأخرىإلىمنطقةمنكبيربشكلالمجموعات

أغرنابدايةبعأوروباملوكمنكثيروشرع.الواحدة

قوية.مركزيةحكوماتتشكما!فيعشراسمادس

المجموعاتبتجميعالملوكهؤلاءقام،الغايةهذهولتحقيق

تصوروهو،قوميةمجموعاتفىبلادهمفىالمتنوعةالمحلية

تجميعحركةبلغت.القوانينتجميعحركةباسمغرف

.بونابرتنابليونالفرنسيالحاكمظلفىذروتهاالقوانين

منلجنةنابليونعين،الميلاديعشرالتاسعالقرنففي

إلىدكاملهالفرنسىالخاصالقانونأضحويلالقانونعلماء

السليم.المنطقيأضفكيراعلىمحكمةقوانينمجموعة

القوانينمجموعةا!سماةالجديدةالقوانينومجموعة

أغانوناب!تجمعتتركيبةنابيونقوانينأوا!لدنية

قدر.أصديمقراطيةاأعلسفةار،الفرنسيةوالأعراف،الروماني

الح!تذأسكمنذوأصبحت،ام408سنةفىسريانهابدأ

الحاصر.أصقانودافىاشئيسيةفرنساقوانينمجموعة

مجموعاتاحتذتهنموذجاأيضا،،المجموعةهذهوأضحت

القانونبنظامتأخذالتيالدولمعظمفيصةاتالقوانين

تضمنتهأرزيااشومانىالقانونزالماولذلك،المدني

.الناسحياةفيمؤثرانابليونقوانين

استعمرحين.المستعمراتفيالإنجليزيالقانون

وأستراليا،المتحدةالولايات:مثلبلاداالإنجليزالمستوطنون

.الإنجليزيالقانونتطبيقفياستمرواإفريقيا،منوأجزاء

القانونرجالمنالمستعمراتفيالزعماءمنكثيركان

هؤلاءأخلصوقد.الإنجليزيةالعرفيةالقوانيندرسواالذين

التىأ!رفيةاالقوان!تلمبادئالخصوص!،وجهعلى،الرجال

حصانتعندمازلهذا،.أملكاإرادةفوقالشعبحقوقتضع

القوانينكانتباستقلالها،تظفرالمستعمراتهذهإحدى

ومعالجديد.دستورهاصياغةعنددافعةقوةتقفالعرفية

لنظامالجوهريةالأفكارحديثاالمستقلةالدولأقرت،ذلك

جوانبمنفكثير.بكاملهالنظامهذاتقرولمالعرفيالقانون

التيالجديدةالمرمبالنسبةعمليايكنلمالعرفيالقانون

يكنلموبالتحديد،مستمر.بشكلالاتساعفيأخذت

فالأراضى.المتحدةللولاياتملائماالإنجليزيالملكيةقانون

فرضعلىالقانونحملالذيالأمرإنجلترا،فيقليلةمثلا

نأغيرآخر.إلىمالكمنالملكيةنقلعمليةعلىثقيلةقيود

ي!شلمالمتحدةالولاياتفيالأراضيمنكثيرا

بصورةحدودهامنتوسعفتئتماالأمةأنمستوطئا،كما

يكونأنالمتعينمن،كانالأمةازدهارولضمان.مستمرة

قانونلدأولهذا،.وبيعهاالأراضىشراءفيأحراراالناس

المتعلقةوالالتزاماتالحقوقعلىبالتركيزالأمريكىالملكية

القوانينونبذت،الأراضيلملكيةالناقلةبالتصرفات

.التصرفاتهذهمثلتقيدالتيالإنجليزية

النظمجميعالإنجليزيأخظاماأساسعلىوتنهض

والهند،-كويبكعدا-وكمداأستراليا،فىأغانونيةا

لويزيانا-عدا-المتحدةوالولاياتونيوزيلمدأ،ومانيزيا،

نأغير.والكاريبيةالإفريقيةالدولمنكميرعددوكذا!ك

حاجاتتمليهماحسبمختلفةبطرقتطورتأضضمأاهذه

الأسترالي.القانونيالنظامانظر:.وأعرافهادولةكل

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الخاصالقانونفروع

التجاريالقانون

يراضجاانودلقاالربااسلإيلاا

الائتمانىالقرصالسمدلظامالإسلامى،اأ\تتصاد1

المدي!كمالةالإدلىا!سمدااطدا،!أعاللهاالأ:ساتا

الكمميالةالألشطةاستعددةصهافشرألاحترااراءد

المحترفالمسترهنالمحاصةشر!!ةالشسلوأجصة

ركةالمشادةالمحد.!ء-11

!سراسيوعا

قوان!تر،الاحت!طمكافحةالعقدأمر،الدلعتأجيا!

العامالناقلالتجاريةالعلامةالتوكيل

الفائدةالمؤلع!ص

تورةلمااي!لدا

الفررقانون

التهاولىلالضربالتعديالحرمةاشهاك

الصررلتعويضاتاالتشهير

الملكيةقانون

المستأجرالرهنالقيمةتقدير

المعاملاتالعقاريالرصالممتلكاتعراضنازلا

الخاصةالملكيةالصكالارتماثش!

الهبةالبغصكالمجرص

اليدوضعالطردالملكيهحق

الوقصالعاريةالحواستخدامحقوق

الإيحارعقدالنويةالشواطئحقوق

المواريتقانون

المحصصالعقاريالميراتالوصيةممفذالوصيةإثمات

الوريثالمواريتالأقرب!تأقرب

الوصيةبوصيةالميراتالعقار

الشخميةالأحوالقانون

الطلاقالتبي

الوصيالرواخ!
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العامالقانونفروع

الجنائيالقانون

الرشوةلتخليالابتزازا

بالتهديدالسرقةالتزويربالتهديدالابتزار

السطوالتزسفلاحتيالا

الجريمةفيالشريكالتسكعالاحتطاف

الشغبالتمت!هيرالاختلاس

المستديمةالعاهةالتهريببالأمنالإحلال

الإسلاميالفقهفيالعقوبةالجريمةمحاكمةدونالإعدام

القتلالأحداثجموحالاغتيال

الحطأالقتلالمتعمدالحرقالحرمةانتهاك

المؤامرةبالقسمالحنثالمحكمةتحقير

الهمجيةالعظمىالخيانةالتحريب

الدستوريالقانون

كرتاالماجناالمدنيةالحقوقالحقالتماس

المواطنةالدستورالحقوقبيان

الإداريالقانون

الحكوم!دهايتهما:فىالصلةذاتوالمقالاتالتاليتينالمقالتينانظر

الفرائب.جباية،المحلية

لقوانينا

التشريعيةالهيئةالفيتوالقوانيرإلغاء

العرفيالقالونالبرلمان

القوابنمجموعةالمصلحةضغط

ومصطلحاتهاالقانونيةالإجراءات

اللإنصافقالونالحكمتنفيذتأجيلالامشئناف

التقادمقانونالجثثتشريحالاستجواب

السراحإطلاقكفالةالقانونيالحكمالاعتراف

الاتهاملائحةالدعوىالقانونيةالإفادة

المحلفونبقسمالمؤونةالحطيةالشهادةالالتماس

الدعوىموجزالحضورطلبالمستعحلالقضائيالأمر

القاصرالقضائيالإنذار

الإحضارقانودالبينة

لقانوناتنفيذ

بمالمحكمةنهاتحهما:فىالصلةذاتوالمقالاتالتاليةالمقالاتانظر

لشرطة.ا،الجريمة

تاريخيةنبذة

طونفلاإ

قطاعل!ا

نةومد،دجستنيا

المحا!نحمعيات

بالتقصيرالاتهام

اللإعفاء

العرفيالحكم

العامالرأي

بىحمورا

كوراد

سولون

عشرالاتنيالألواحتوانين

صلةذاتأخرىمقالات

المدليالعصيالى

البحريالقانون

المدنيالقانون

اللإسلامفيالقضاء

بالمبارزةالمحاكمة

السلامعليهموسى

قوانين،نابليون

الشرالوصايا

ال!سلامفيالمرأة

القانونيةالمساعدة

البرلمانيالنظام

الموف!وعصرعنا

القانونفروع-أ

العامالقانون-بالخاصالقانون-أ

القانونيةالنظم-2

أحرىدظم-جالعرفيالقانوننظم-أ

المدنىالقانوننظم!-

القوانينتعديليهفية-3

إداريبإجراء-خ!المحكمةبقرار-أ

الشعبمنمباشربإجراء-دالتحتريعبطريق-!

نونلقااتطور-4

انشرقفيالأولىالتورات-أ

القديمةاللإغريقبلادتأثيرات-ب

القديمالرومانىالقالون-ج

الوسطىالعصور-5

ال!سلاممطالتشريع

الأوروبيةالقارةفيالتطورات-ب

الحديتةالقوانينمجموعاتأولى-ج

المستعمراتفيالانجليزيالقانون-د

عملباعتباريكتفىلاقانونالر!جعىالأثرقا!ن

لةسبققدشخصأييجرمبل،حدوثهوقتمنجريمةما

كانالبلدانمنكثيروفي.نفعسهالعملارتكبأن

هذهفمثلاليومأما.القانونهذامثلسنحقللمشرعين

عامة.بصفةمحرمةالقوانين

الشخصإحضارإلىيرممطقانودال!!حضارقالون

لدىكانإنعندها،المحكمةوتقرر.المحكمةأمامللمثول

سجينا.الشخصهذأعلىللإبقاءوجيهسببالشرطة

الأساسيةالضماناتأحدالإحضارقانونأمرويشكل

الدولوقوانين،الإنجليزيالقانونفيالشخصيةللحرية

السجنالأمرهذافيمنع.القانونهذاعلىالمبنيةالأخرى

وأ،عادلغيرلسببالسجنيمنعكماالخطأ،طريقعن

الأمرهذأإعطاءرفضيمكنولا.السلطاتقبلمنالحجز

تحتأو،العامالخطرأوقاتفىسواء،يطلبهشخصلأي

العرفي.القانوننظام

عام،المعدلايرحفمارقانونعلىالموافقةتمتوقد

الإحضار،قانوناستعمال،التعديلهذاوجعل.أم967

ضدإنسانأيسجنمنالحكومةمنعإنهإذمهما.أمرا

للحريةالمفهومهذاأنتقلوقد.المحاكمأو،البرلمانرغبة

أستراليامنكلفيالقانونيةالنظمإلى،الشخصية

.كثيرةأخرىوبلادونيوزيلندا

قانونأمراستعملفقد،العامةاستعمالاتهإلىوبالإضافة

كماواضطهدها.زوجهاسجنهازوجةلتحريرالإحضار،

مطلقين،والدينمنطفللاسترجاعالأمر،هذااستخدم

المحكمة.قررتهمماأطولمدةأحدهمااحتجزهأنبعد
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)دروعالقانونانظر:.الشخصيةالأحوالقالون

(.القانون

(.القانولى)فروعالقانونانظر:.الإداريالثالون

ألكتدندا،فيالساريالقانونالأسكدلئديالثائون

الأسكتلنديين.قانونبأنهألمحامونإليهويشير

أغانونامبادئمنالكثيرالأسكتلنديالقانونيستخدم

أعنسى،اأصقا!نامنمشتقةأحكاماويضم،الرومانى

العرفي.والقانونالإقطاعوقانون

حع!!والذي،ام707عامصدرالذيألاتحادقانون

نظاميغيرلم،المتحدةالمملكةمنجزءاأستكتلندامن

القانونىمإلنظاميدمجهولم،الأسكتلنديالقانون

البريطانيالبرلمانأصبح-القانونبموجب-ولكنلإنجلترا.

مجلسوأصبح،البلدينلكلاالعلياالتشريعيةالهيئة

المدنيةللمحاكمالعلياالاستئنافيةالمحكمةهواللوردات

الأسكتلندية.

القانونعنيختلف.الأسكتلنديالمدنىالقانون

الأراضىوقانونبالعقود،يتعلقفيماخاصة،الإنجليزي

الأحوالاوقانونوانتركاتوالوصيةملكيتهاونقل

والمخي.والطلاقبالزواجالخاصالشخصية

مجالفيالإنجليزيالقانونيؤكدالمثالسبيلوعلى

الشخصيتعهدأنبمعنى،بالتعويضالتعهدعلىالعقود

ينصالأسكتلنديالقانونولكنآخر.شيءمقابلبشىء

نفسه.بالشيءوالالتزامالتعهدعلى

أساسا،إقطاعىقانونالأسكتلنديالأراضيقانون

للأطفالأفضليةتعطيقواعدتحكمهالأراضىوإرث

الأكبر.وللطفلوالذكور

ولكنهاأسكتلندافيشائعةالمدنيةللقضاياالمحلفينهيئة

الأسكتلندياوالتعويضاتالجنحوقانونإنجلترا.فينادرة

.الإنجليزيالضررلقانونمشابه

القانونعنيختلف.الأسكتلنديالجنائيالقالون

بمالرومانيالقانونمبادئتستخدمالتيالدوللمعظمالجنائى

فيالإنجليزيالقانونعنويختلف.منظمغيرلأنه

الأشخاصيقدم،الأسكتلنديالقانونففي.إجراءاته

اقتنعتإذافقطبمالمحاكمةإلىجرائمبارتكابالمتهمون

إقامةالأرجحعلىسيتبعهذلكبأنالعامةالسلطات

سرا.تحقيقاتهابإجراءالسلطاتوتقوم،دعوى

عضوا،12منأسكتلندافيالمحلفينهيئةتتكون

يخرأومذنبأحكابمردويستطجعون،بالأغلبيةوقرارهم

غيرالقضيةتعدالقرارينأيإلىيتوصلوالمإذاأو،مذنب

المتهم.سراحيطلقمثبتةغيرالقضيةتكونوعندما.مثبتة

والمسلمينالعربعندالعلومانظر:.الة،القائون

السنطور.)الفيزياء(،

القانونالأميرالية،انظر:الأميرالية.قائون

.البحري

تطورتالتيالقواعدمن!جموعةالإفصا!ظدون

تصدرالتيالقرارأتفينةالمررعدمعلىللتغلبأساسا

تستندشاملةمبادئعلىأغانوناهذاويرت!ص.المحكمةعن

يتكيفبأنللقانونتسمححيث،ا!ةأسداوااحق!اإلى

يتعهد،المثالسبيلفعلىللقضايا.الخاصةأظروفاحسب

إعطاءمعمعينموعدفيالدينبايفاءيقومبأنالشخص

برديرضىأنعليهالمقترضأنك!ا.عقاريبرهنضمان

ممتلكاتهفستصادروإلاعليهالمتفقالموعدفىالدين

،القانونبروحالاتفاقيةبهذهالمقترضإلزأمويمكن.المرهونة

نأعليهالشخصأنترىقدالإنصافمحكمةولكن

المالمنأكبرقيمةذاتكانتإذاالملكيةعنيتنازل

نأالمحكمةبمقدوريصبح،الإنصافقانونوبتطبيق.المدين

منبالدينالإيفاءويمكنالمرهونةالملكيةببيعأمراتصدر

حلايمثلوهذاالمستعير.إلىالمالبقية!اعادةالبيععوائد

.القانونفىالحرالتطبيقمنا!ةعدأأكثر

منجزءابوصفهالإنصافقانونتطور.البدايمات

غالئاالقوانينكانت،الأولىأيامهوفى.الإنجليزيالقانون

تأخذبأنللعدالةيسمجعلمحدإلىبحذافيرهاتطقما

ويعززيتدخلبأنالملكبمطالبةالناسقاموبالتاليمجراها.

مستشاريهوأحدالملكويقوم.الحالاتمنكثيرفىالعدالة

العدالةمبادئإلىأستناداالحالاتهذهمثلعلىبالحكم

المستشارهذايقوموبالتالي.القانونحرفيةعلىبناءوليس

وإيجادالإنصافلتحقيقسلطتهينفذونقضاةبتعيين

المحاكمهذهوسميت،القضاةهؤلاءيرأسهامحاكم

المطلقة.العدالةمحاكمأوالإنصافبمحاكم

تحكمالقانونمحاكمكانت.الإنصافقانونمبادئ

الإنصافمحاكموقامتالخسائر.إيقاعبعدالأعمالعلى

مؤذشيءعملعنيكفبأنالمجرمبهاتأمرإجراءاتبتطوير

والأمرما.ضررإيقاجأووقوعلتجنبملزما،دوراتؤديأو

يتطلبالذيوألامرمرسوفا،يسمىشىءعمللمنعالصادر

إجراءهناكوكان.خاصلأداءأمرايكونماعملأداء

لإبطالالسلطةوهوالإنصافقانونيوفرهآخرعلاجي

تحويلأيأوخطأأوتزويرنتيجةكتبتإن،المكتوبةالوثائق

،الإنصافقانونمجالفيأهميةالتطورأكثرولكنآخر.

أقرتالإنصاففمحاكم.بالثقةالإقرارأوالاعتراففىتمثل

نيابةالملكيةيحوزأنفيالحقالوصىللشخصيكونبأن
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علىواجباتفرضتوقد)المنتفع(.آخرشخصعن

حقوقا.عليها!لوصىالمستفيدومنحت،الوصى

عشر،التاسعالقرنمنتصففي.القانونمعالدمج

القانونمحاكمفىاتخاذهاشمالتيالإجراءاتكانت

تخضمعأيضاوكانتالشديد،بالتعقيدتتسمالإنجليزي

يكونفربما.العملياتفيالمزدوجالنظامبصببللتأخير

نيلقبلألمحكمةنظاميعبريمرواأنالقضاةعلىلزاما

ثلاثةأقسامتنطمأعيد،أم873عامففى.المناسبةالجائزة

وإثباتالمطلقةالعدالةومحكمة،الملكةكرسى:هى

كانتمنهاواحدةوكل.والأميراليةوالطلاقالوصايا،

واحدةكلأنإلا،الحالاتمنمختلفةأنواعمعتتعامل

القانونيةالعلاجيةالإجراءاتتوفيرعلىقادرةكانتمنها

فىمماثلةبنودوضعتوقد.مناسبةظروففيوالعادلة

يشكلحيث،أخرىودولالمتحدةوالولاياتأستراليا

القانوني.للنظامالأساسالإنجليزيالقانون

الإنذار،المحكمة؟العرفيالقانونأيضا:انظر

.القانون؟القضائي

فىوالملاحةالتجارةينظمقانونالبحرينالقا!

البحيراتذلكفيبماالأخرىالملاحةومياهالعليا،البحار

سفنمنابتداءالسفنكليشملوهو.الداخليةوالأنهار

.الصغيرةالاستجماممراكبحتىالكبيرةالركاب

الملكيةوأضرأروالتأمينبالعقودالخاصةالأمورويتضمن

القانونإلىالرجوعيتموأحيائا.الشخصيةوالإصابات

وقتفيينفذكانلأنهالأميراليةقانونأنهعلىالبحري

البحر.أميرالاتسلطةظلفيالأوقاتمن

المستوىعلىعامبحريوضئقانونمنوبالرغم

لقوانينهاوفقاتستعملهدولةكلأنإلأ،الدولي

دولةبكلالخاصالبحريالقانونويعتمدواستخداماتها.

ضروريةتراهاالتيالتعديلاتإجراءمعالعامالقانونعلى

حيثقانونيةقوةلهليسعامةالبحريوالقانون.وسليمة

البحرية،القراراتبتنفيذتقومدوليةمحكمةتوجدلاإنه

بتشكيلتقومالبحارفيسفناتملكالتيالدولكلولكن

الحالاتفيتنظرألمحاكموهذهبحريةقوميةمحاكم

.الأخرىالشكاوىلأنواعالمدنيةالمحاكموتستمع.البحرية

أجر.،البحريالإنقاذ؟المرميةالسفينةأيضا:انظر

أقيالقانونيةالقوأعدمجموعةالثجاريالثا!ن

هذهتطويروعند.اليوميةالتجاريةالمعاملاتعلىتنطبق

عادأتعلىالتشريعيةوالهيئاتالمحاكماعتمدتالقواعد،

تتماثلالسببولهذاالتجار.منوغيرهم،الجملةتجار

وتتطلب.العالممنكثيرةأماكنفيالتجاريةالقوانين

نقلذلكفيبما،عاليةتخصصيةخدماتالحد!ةالتجارة

عنألاعتماداتوتحويل،النقلشحركاتطريقعنالسلع

فيبالتفصيلالتجاريالقانونأشماروقد.المصارفطريق

المشتركةالأطرافومسؤولياتسلطاتإلى.الختلفةأفرعه

تضمنتكما،التجاريةالأنشطةمنالنوعهذافي

العقود،قوانينالتجاريللقانونالعامةالموضوعات

والمشاركة،للتداولالقابلةالماليةوالأوراق،والوكالات

لتأمين.وا،والشركات

التجاريةالعقودتنفيذضمانعلىالقانونهذايساعد

تعجزالتيالخلافاتمعظمتسويةوتتم،المتوقعةبالأساليب

أمام)إجراءاتالتقا!يطريقعنحلهاعنالمعنيةالأطراف

خارجالخلافات)تسويةالتحكيمطريقعنأو(المحاكم

التحكيمويكون!حيز(غيرثالثطرفطريقعنالمحكمة

المحاكم.أمامالمرفوعةالدعاوىمنتكلفةوأقل،أسرععادة

غيرالاتفاقاتبتنفيذالأحيانغالبفيالمحاكموتقوم

مقننة،تجاريةبصيغالمكتوبةالوثائقأنإلا،والشفهيةالرسمية

المعاملاتألثمكالمنالعديدمعالتعامللسرعةلازمةتعتبر

لأوراقبالنسبةخاصاشرطاالقانونوضعوقد،التجارية

التأمين.ووثائق،البيعوعقود،كالشيكاتالعاديةالأعمال

الصوء(.)سطوعالضوءانو:.العكسيالتربيعقائون

مجموعةالحجز،حقانظر:.التشريعيالقالون

القوانين.

لمباضةزمنياحدايضعالذيالقانونالتقادمظدون

قوانينلأنعدالتها،كانتمهماالقانونيةالإجراءات

الحقيقةفيهاانطمستالتيالدعاوىفيالنظرتمنعالتقادم

حدوثها.علىطويلةمدةلمضينتيجة

بعدالدعوىرفعيجوزلاالتيالخاصةمددهقطرولكل

ثلاثفترةتعتبرمتبعا.عامانموذجاهناكأنإلامضيها،

الإصابةأوبالعقدالمتعلقةالدعوىلسقوطشائعةمدةسنوات

المتعلقةالدعاوىفىأطولبمدةيسمحبينما،الشخصية

الأمرتعلقوإذا.بالصكوكالموثقةبالعقودأوبالأرض

.الاحتيالاكتشافشمحتىالتقادممدةتسريلابالاحتيال

المدةتحددإذالجرائممعظمعلىالتقادمقوانينتسري

الخطيرةالجرائمأنإلاخلالها،الاتهامتقديميجبالتي

.التقادملقوانينتخضعلاكالقتل

كميةيحددالذيالقانونالصر!ثئظلمقائون

سادتوقد.الخاصةرفاهيتهعلىالشخصينفقهاالتبمالمال

وأسكتلندا،وفرنسا،إنجلترا،منكلفيمشابهةقوأنين

منالفترةفيالثالثإدواردعهدمنذوإيطالياوأسبانيا،
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بداياتفيالإصلاحعهدوحتى،أم377إلىأم327

البرلمانحددحيث،الميلاديعشرالسادسالقرن

باثنتين،يومياالفرديتناولهاالتىالوجباتعددالإنجليزي

طبقةكلأفراديصرفهالذيالمبلغنظمكما،العطلاتعدا

الملبس.علىالمجتمعفي

الجريمة،القانونتنفيذالظر:.الجئائىالقالون

اممعاء(.)اممقاسدالقانونبمالإسلاميالفقةفيالعقوبة)التعرير(؟

(.الام)القالونالقانونانظر:.الدستوريالقائون

اكتيالعامةوالمبادئادقواعدمجموعةالدوليالقا!ن

وتنشا.ملعضبعضهاعلاهشاتهافىمراعاتهاالأمعلىيتعين

السنين.بمروريتكونعرفنتيجةالدوليةأغوانينابعض

التيالعامةالقانونيةاهبادئإلىالاخربعضهاأصلويرجع

شمأخرىدوليةقوانينتوجدكما.المتقدمةالأمتقرها

أغضائية.اا!لأح!صامتنشئهاأوالمعاهداتفىعليهاالاتفاق

أمحلاقاتباتختصالتىالأعرافمنكثيربقيوقد

قدماءعليهمادرخمتلا،ذلكمن.السنينلمئاتالدولية

لسوءأضعرضامنالأجانبالسفراءحمايةمنالإغريق

نحوالأماسشمرتوقد.الحربأوقاتفىحتى،المعاملة

وأالمعاهداتوظلت.مماثلةحمايةالسفراءتمنحسنةألفى

تلكمنوكثير.السنينلالافالدولبينتبرمالعقود

بينما،الدولبينالتجارةلأغراضيبرمكان،المعاهدات

بشكلللمواطنينحقوقمنحبغرضيبرمالاخربعضها

الفار.المتهمتسليمكمعاهدات،متبادل

الدوليالقانونأنواع

قوانين:إلىعموما،،الدولىالقانونقواعدتقسم

الحالةالسلمزيعدالحياد.وقوانين،الحربوقوانين،السلم

.الأمبينللعلاقاتالعادية

الأمحقوقالسلمقوانينتحدد.السلمقوانين

دولةولكل.السلمزمنفىبعضتجاهبعضهاوواجباتها

بإقليمها،والاختصاص،القانونيةوالمساواةالبقاء،فيالحق

الدولمعالدبلوماسيةالعلاقاتوإقامة،الأموالوتملك

بموضوعالسلمقوانينمنكثيرويختص.الأخرى

والاعتراف،الدوليةالأسرةفيأعضاءبالدولالاعتراف

ويتم.قديمةأمإطارفيتنشأالتيالجديدةبالحكومات

بمعنى،أغانونأأسا!!علىالحكوماتبمعظماالاعتراف

بح!صمةا،عتراف1قيجور.شرعيةح!صماتبهاالاعتراف

بمعنى،المضطربةالأحوالظلفيالواقعأساسعلىما،

استندسواءالبلاد،علىفعلئاتسيطرحكومةبهاالاعتراف

الخاصةالقواعدوتشمليستند.لمأوحقإلىذلك

المياهعبرالمروروحق،وواجباتهمالأجانبحقوف:بالإقليم

والمجرمين.الفارىتالمتهمينوتسليم،الإقليمية

.بالحربيعترفالتقليديالقانونلايزال.الحربقوانين

قوانينوتفرض.المتحاربةاسماالمتقاتلةالدولعلىويطلق

،المثالسبيلفعلى.القتالوسائلعلىمحددةقيوذاالحرب

تعسمىالتيوهىعنها،المدافعغيرالمدنقصفلايجوز

الممت!صاتعلىيستولواألاالغزاة:على.المفتوحةبالمدن

وأالمستسلمينالجنودقتللايجوزو.تعويضد:نالحاصة

.الحربأسرىمعاملةيعاملواأنيجبوإنما،عليهمأ!جوما

متكرر.بشكلللانتهاكتتعرضالحربقوانينوجميع

منوليسبقائها،أجلمنالأماتقاتل،الحربزمنففى

أمةفكل.القانونبقواعدبالتقيدإلزامهادائضا،،الممكن

ماذلكفىمستخدمةعدوها،لتدميرطاقتهابكلتعمل

الفتاكة.الأسلحةمنعليهالحصولتستطجع

منكثيرتحترم،الحربحلالوحتى،ذلكومع

-1)939الثانيةالعالميةالحربفخلال.أرروأجةاالقواعد

الدوليةالقواعدالمتحاربةالأمبممنكثيراتبعتم(5491

الأشخاصمنملايينفهناك.الحربأسرىبمعاملةالحاصة

،اليومإلىأحياءمازالوأسابقينحربأسرىكانوأالذين

أنتهاكها.منأكثرتطبيقهايت!ا!!انالقواعدهذهلأن

الدولعلىئحظر،الدولىللقانونوفقاالحياد.قوانين

ولايجوز.المحايدةالأقاليمعبرقواتهاتحريكالمتحاربة

.البحريالقتالفيالمحايدةوالموانئالإقليميةالمياهاستخدام

،محايدةموانئتدخلالتيالمقاتلةالحربيةالسفنعلىويتعين

حجزها.جازوإلاساعةوعشرينأرلغخلالتغادرهاأن

التامئكلشرالقرنينخلال،المحايدةالأمطالبت

أعاليفيبسفنهاالمتعلقةالحقوقمنبكثير،والعشرين

ذلكفيشأنهابالمحايدلن،الخاصةالقوانينولكنالبحار.

فقد.تنتهككانتماكثيرا،بالحربالخاصةالقوانينشأن

،الحروبمنكثيرفىللغزوتتعرضالمحايدةالدولكانت

.متكررةبصورةالبحارأعاليفىالحيادحقوقوتنتهك

الدولىالقانونتنفيذ

تقوم،دولةأولأمةقانوناالتشريعيةالسلطةتجيزأنبعد

يخالفونالذينالأشخاصويقدم.القوانينبتنفيذالشرطة

سلطةتوجدلاأنهغير.لمحاكمتهمالقضاءإلىالقوانينهذه

الأمجميععلىيجبالتىالقواعدتجيزدوليةتشريعية

علىالدولتجبردوليةشرطةقوةتوجدلاكمامراعاتها،

منكثيرفييصعب،لذلكونتيجة.فيأ!دراالقانونطاعة

الدولي.القانونأحكامتنفيذ،الأحيان

بحمسب،الدوليالقانونيصنفماكثيرا.الأمرضاء

القوابن،منمجموعاتثلاثإلى،أقرتهالتىالدولعدد
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التيالقواعدويشمل:العالميالدوليالقانون-أ:هي

هذهوتشمل.الدوليالقانونمنجزءاالأمجميعأقرتها

وسلامة،المعاهداتقدسية:مثلموضوعاتالقواعد

الجويبالمجالدولةكلواختصاص،الأجانبالسفراء

ويشمل:العامالدولىالقانون2-إقليمها.يعلوالذي

الدولالأخصوعلى،الدولغالبيةأقرتهاالتىالقواعد

القاعدة،النوعهذافيتدخلالتىالقوانينبينومن.القوية

الإقليمية،مياههاعلىلمميطرةدولةلكلأنهعلىتنصالتي

كم22لمسافةشواطئهامنيمتدالذيالمائيالمسطحوهي

ولكن،القاعدةبهذهالدولمنكثيروالتزمتالبحر.باتجاه

طالبتامثلا،وبيرو،فالإكوادوربها.يلتزملمالاخربعضها

الدوليالقانون3-.الإقليميةلمياههماحداكم037بمسافة

بينأو،دولتينبينتعقدالتىالاتفاقياتويشمل:المحدود

مثلا.التجاريةكالاتفاقيات،الدولمنقليلعدد

سنةفيالدوليالقانوناليابانانتهكت.الانتهاكطت

سابقإعلاندونهاربربيرلميناءعلىبهجومهاأم141

العالميةالحربإبانالدوليالقانونألمانياوخرقت.بالحرب

وأجبرت،الأوروبيينمنالملايينحكومتهاقتلتحينما،الثانية

الحربيةالمصانعفيأرقاءللعملأخرىأوروبيةدولمنعمالأ

الدولىالقانون)سابقا(السوفييتيالاتحادوانتهك.الألمانية

بعدبلادهمإلىنهائياالحربأسرىمنكثيرإعادةبرفضه

ورفعت.الثانيةالعالميةالحربنهايةعلىطويلةفترةانقضاء

تلقاهاالتيالوحشيةالمعاملةحولالمتحدةالأمإلىتقارير

أيديعلىالمتحدةللأمالتابعينالحربأسرىمنكثيرون

الحربخلالالشماليينوالكوريينالصينيينالشيوعيين

الباكستانيةالأهليةوالحربأم(،-539أ059)الكورية

ام(.759-1)579فيتناموحربأم(،719)

صفتهامنالقوانينهذهلاتجردالقوانينانتهاكواقعةإن

والدولالمدنقوانينتنتهككثيرةأحيانففي.كقوانين

هناكفليص.فاعلةقوةتظلالقوانينهذهولكن،والأم

الدولى.القانونوجودتنكردولة

الدائمةالتحكيممحكمةأنشئت.والتحكيمالقضاء

التحكيموسيلةأنباعتبارأم،998سنةبهولندالاهايفى

وعمل.المنازعاتتسويةفيالحربومحيلةمنأفضل

.قضاةوليسوامحكمينالمحكمةهذهأعضاء

فىالدائمةالدوليةالعدلمحكمةالأمعصبةوأنشأت

المحكمةهذهبأمرالمتحدةالأمواضطلعت.أم029سنة

العدلمحكمةاسمعليهاوأطلقتأم،469سنةفى

منازعاتبشأنأحكاماالمحكمةهذهوتصدر،الدولية

الدولي.القانونمسائلمنأخرىوطائفةالحدود،

حالةفيولكن،المحكمةإلىاللجوءالدولمنولايتطلب

قراراتها.قبولعليهاشعينإليها،لجوئها

الدولية.القوانينلتنفيذموحدةطريقةلاتوجد.العقوبة

علىتطقالتيالجزاءاتعلىالدولداخلالقوانينوتنص

الدولمعاقبةسلطةدولةتملكلاأنهغيريخالفها.من

محاكمعلىمخالفاتهاعرضعلىإجبارهاأو،الأخرى

فيجوز،التحكيمإلىاللجوءالمعتديرفضفإذا.التحكيم

الأمرألاعتداء،ردفينفسهاعلىتعتمدأنالمتضررةللدولة

ولكن،.الحربنشوبالحالاتبعضفي،يعنيقدالذي

ضعيفة،عليهاالمعتدىوالدولةقويةالمعتديةالدولةتكونحين

معاهداتفإنولهذا،عمليا.لايكونالإجراءهذامثلفإن

توفر،الأطلسيشمالحلفكمعاهدة،الدفاعيالتحالف

ميثاقويخص.الحالاتهذهمثلفيالضعيفةللدولالحماية

الجماممط.الدفاعجوأزعلىالمتحدةال!م

نورمبرجفيوأليابانيينالألمانالزعماءمحاكماتتعد

فيمهمةخطوة،الثانيةالعالميةالحربأعقابفيوطوكيو

الزعماء،هؤلاءبعضاتهمفقد.الدولىالقانونتطورمسار

فيبتسببهمكذلكوإنما،الحربقوانينبخرقفقطليس

تنفيذبإمكانالقائلةالفكرةإننفسها.الحرباندلاع

هذهيخالفونالذينأولئكمعاقبةطريقعنالدوليةالقوابن

ولقد.الدوليالقانونلنويةمهمةإضافةتمثل،القوانين

القانونعلىالدراساتمنكثيراالمتحدةالأملجنةأجرت

القانونصياغةفىمتطورةوسائلإيجادبقصدالدولي

.تنفيذهوالدولط

تاريخيةنبذة

السنين،لالافالدوليالقانونكان.الغابرةالأيامفي

وأأمتينبينمبرمةومعاهداتأعرافمن،فقطيتكون

،جروتيوسهوجوعبرعشر،السابعالقرنوفي.أمثلاث

جميعبتقيدتناديالتيالفكرةعن(،هولنديدولة)رجل

هذهوبسبب.محددةدوليةبقوأعدتصرفاتهافىالأم

ماكثيرا،الموضوعهذاحولكتاباتمنقدمهولما،الفكرة

الدولي.القانونأبياسمجروتيوسعلىأطلق

دوليةمؤتمراتعقدتعشر.التاسعالقرنخلال

وانعقد.الحربوقتفىالأمبهاتتقيدقواعدوضعلمحاولة

ذلكوتمكن.أم864سنةجنيففيمهممؤتمرأول

قواعدووضع،الدوليالأحمرالصليبإنشاءمنالمؤتمر

منبهميعنىالذينولحماية،إنسانيةمعاملةالجرحىلمعاملة

على،مهمةمعاهدةجنيفمعاهدةوتعتبر.المقاتلينغير

القواعدتدكتدوينإمكانعلىدلتإنهاحيثمنالأقل

.الأمهديهاعلىتسيرلكي

فيلاهايفيانعقدتالتيالدوليةللمؤتمراتنتيجة

والحياد،والسلمالحربقوانينجمعتأم،709و9918

المعاهداتتلكواستوعبت.معاهدة41فيوأدمجت
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الحربفىوواجباتهمالمحايدلنحقوقمثل:موضوعات

أطمسازعاتاسسلميةوالتسوية،البحريةوالحربالبرية

جيفمعاهدةعلى،فقط،دولةأ2ووقعت.الدوأجة

دوأ!ة44بلاهايالسلاممؤتمرفىاجتمعتولكن.ال!ولى

.المعاهداتم!كثيرعلىمعظمهاوقعأم،709سنة

الأشخاصمنكثيرأمل.الأولىالعالميةالحرببعد

قادرة،أم029سنةفيأنشئتالتي،الأمعصبةأنفي

عالميةحربوقوعدونللحيلولة،الدولىالقانونتنفيذعلى

للدوليسمحي!سل!ا،الأمعصبةلعهدفوفقا.ثانية

علىأشصثلاثةمدةالقضاءبعدإلاالحرببدخولالأعضاء

اننزاع.لإنهاءبمحاولةأمحصبةامجلسأوتحكيممحكمةقيام

أصهـام،319سنةفىمنشوريااليابانيونغزاأنبعد،ولكن

خرقاباعتبارهأخزواذلكإدانةسوىالعصبةباستطاعةيكن

أسعصبة،امنأجاباناانسحبت،ذلكوبعد.الدوليللقانون

سارت،أم359سنةوفى.للصينمهاجمتهافيواستمرت

أثيوبيا.قوأتهافغزت،نهإليابانعلىأجماإيطا

منأكثروقعتأم،349و2891دينالفترةوفى

اتفقتالذي،للسلامبرييان-كيلوجميثاقعلىدولة06

تحقيقبغرضالحربإلىاللجوءعدمعلىالموقعةالدولفيه

وقاد.الحربلأسبابشيئايفع!!لمالميثاقأنغيرغاياتها.

منمابأنهالناسمنكثيرأسدىقناعةإيجادإلىالميثاقفشل

تسخيرفقط،يم!ش،وأنه،الحروبيستطحبرقفشيء

وحشية.أق!!الحربلجع!!محاولةفىالدولىالقانون

اطتحدةالأماشكلت.الثانيةالعالميةالحرببعد

ال!ضيرونوأم!!أصسلما.اصيانةعلىتعملمنظمةبوصفها

الوقتفى،المتحدةللأمالعامةالجمعيةتصبحأنفي

القوانينسنبمقدورهاعالميةتشريعيةسلطة،المناسب

نأبامكانهاالمتحدةالأمأناعتقادهمفيوكان.الدولية

فيهأخفقتمافيتوفقوأن،الأمعصبةأخطاءمنتستفيد

ميثاقعلىالموقعةالدولمعظمرأيمنوكان.العصبة

المتحدةبالولاياتفرانسيسكوسانفيالمتحدةالأم

المشحدةالأممنحوجوب،أم459سنةفىالأمريكية

منحوقدالأمر.لزمإذاالسلاحبقوةقراراتها،تنفيذسلطة

كانتإذاماتحديدسلطةالمتحدةللأمالتابعالأمنمجلس

عندأضوصيةوا،أ!اطياالسلمالاعمالهاتهدددولهناك

.اتخاذهيتعينالذيبالتدبيرذلك

منظمةأولالمتحدةالأمأقامت،أم059سنةفي

قواتغزتفقد.العدوانلوقفالقوةتستخدمعالمية

فىالجنوبيةكورياجمهوريةالشماليةكوريامنشعيوعية

للأمالتابعالأمنمجلسووافق.أم9ء.سنةيونيو

عثرةت!أرسلت،بوليسيةتدابيراتخاذعلىالمتحدة

مسلحةقواتالمتحدةبالأمالأعضاءالدولمندولة

المتحدةالولاياتواضطلعت.الجنوبيةكوريالمساندة

المقاتلينمنالأكبرالجانببتقديمالجنوليةوكوريا

صدمنالمتحدةالأمقواتتمكنتأنبعدر.والإمدادات

تم،الشماليةكورياإلىالتراجععلىواجبارهمالشيوعيين

.أم539مشةيوأيوفىأطهدنةإتفاتعلىالتوقيع

الناشبةالنزاعاتحلفيجهودهاالمتحدةال!مواصلت

آسيا،شرقيوجنوبالأدنىكالشرق،المضطربةالمناطقفى

فيماالمباشرالتفاوضتفضيلإلىاتجهتكتيرةدولآأنإلا

سنةففي.المتحدةالأمفىالمناقشاتإجراءمربدلأبينها،

والاتحادالمتحدةالولاياتبدأت،المثالسبيلعلىأم،969

الأسلحةمنالحدمحادثات)سالقا(السوفييتى

،أم729سنةفي،المحادثاتتلك:أفضت.الاستراتيجية

النوويةالصواريخمنحدتمهمةاتفاقياتإبرامإلى

اسدولتين.امنأح!لأ!جوميةواأ!دفاعيةا

والمفاوضات،المتحدةالأممجهوداتساعدت

نأغير.الحربخطرمنالتقليلفيالدولبينالمباشرة

يحرمالدولىللقانوننظامإقامةفىفشلتالحكومات

فقدغاياتها.تحقيقفيالقوةاستخدامالدولعلى

بعثفمثلأ،.القوةهذهمثلكثيرةدولاممتخدمت

سنةفيالمجرإلىبقوات)سابقا(أصسوفييتىاالاتحاد

سنةفي)سابقا(تشي!ضسلوفاكياوإنى،ام9ء6

الشيوعية.حظيرةفيمعاالدولتينبقاءأض!اذ،أم689

الولاياتقاتلتام(،759-1)579فيتنامحربوإبان

علىالسيطرةمنالشيوعيينلمنعفاشلةمحاوأسةفىالمتحدة

أم(،199)الثانيةالخليجحربوفى.الجنوبيةفيتنام

طردمنالمتحدةالولاياتبقيادةدوليتحالفتمكن

قواتاجتياحبعد،الكويتدولةمنالعراقيةالقوات

واصمتندت.ام099سنةفىالدولةلتلكالعراقىالنظام

مجلسقراراتمنعددإلىللتحالفالعسكريةالعمليات

.المتحدةللأمالتابعاللأمن

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

والمعاهداتالمنظمات

الأمعمسةالمتحدهالأم

لرييان،ميتاقكيلوج،!عاهداتحميم!

الدوليةالعدلمحكمةالأحمرااصلي!ا

صلةذاتأخرىمقالات

الجادهوجو،حروتيوسالبحارأعالي

لرهينةاالحر!للأحيراللإدذارا

السلامالحصارالمحظورةالتحارة

الدوليةالعلاقاتاحدبلوماسيةاالحصالةالتح!جم

لورمبرجمحاكماتالتجاريالحظرالتدحل

الإقليميةالمياهالتفتيشحقالفارالمتهمتسليم

الدخولميناءاللجوءحقالحر!جرائ!



15العرفىالقانون

ام534عامىفيأجيزاقانونانالسيادةقالون

الكنيسةتطورنحوخطوتينيعتبرانوهما.أم955و

كنيسةتأسيسونحوالبابويةالسلطةعنبعيداالإنجليزية

إنجليزية.

نأالقانونهذاأعلن.أم534لعامالسيادةقانون

الكنيسةعلىالوحيداسميادةصاحبهوالثامنهنري

بعدالمجازةالقوانينمنقانونآخرالسيادةوقانون.الإنجليزية

معإنجلتراكنيسةتربطالتيالقيودلكسرام952عام

بطلاقلهنريالعسماحرفضالباباأنويذكرروما.

هنريتزوجام533عاموفى.أراغونمنو!ط،!ثرين

زواجهالأساقفةكبيركرانمر،أعلنكماسرا،بولينانمن

قادراكانالذيهنريكنسياالباباوحرم،نولكاثرينمن

الكهنىالتعذيبضدالقويالتعاطفيستخدمأنعلى

رأسهويممبححتىلسلطهمالقساوسةواستغلال

القانونوحعسبقائما.انمنزوأجهأنويعلنالكنيسة

،النصارىالدينلرجالملزفاهنريوصيةأمرأصبح

يحددوأنالعهدوليتغييرالبرلمانطريقعنللملكويمكن

المصير.

عهدفىالبرلمانأجازهأم.955لعامالسيادةقمانون

الملكةأجازتهاالتيالقوانينملغياالأولىإليزابيثالملكة

،ام455عاموفي.الثامنهنريإصلاحاتلإلغاءماري

للكنيسةأخرىمرةللانضمامالتماساالبرلمانمجلسأجاز

الثانيالسيادةقانونوبموجب،الكاثوليكيةالرومانية

فيالحاكمةالسلطةصاحبةهيإليزأبيثالملكةأصبحت

والمؤقتة،والكنسيةالروحيةالأموركلفيالمملكةهذه

يؤدواأنوالمسؤولينالقساوسةكلعلىيجبوكان

الدولةأمورفيحاكمةبوصفهاإليزابيثالملكةأمامالقسم

الكنيسة.وأمور

الغاز.بملويسجوزيف،لوساكجيانظر:.شارلقالون

مارسفيالإنجليزيالبرلمانأقرهقانونالطايمظ!ن

الجيمشلدعمالماليةالمواردرفعهدفهوكانأم765

القانوننصوقد.الشماليةأمريكافىالمتمركزالإنجليزي

شراءهافرضبلللطوابعالآمريكيينشراءضرورةعلى

المشروباتتراخيصأوالعقاريةوالرهوناتللصكوك

والتقاويم،اللعبوورقالتقاضىوتراخيصالكحولية

شراءأيضاوالنشرالصحفدورأصحابعلىوفرض

لمطوعاتهم.طوابع

الأمريكية.المستعمراتفيشائعاالطابعقانونكان

ضداحتجاجاالحريةابناءالمسماةالجماعاتنظمتوقد

تمتيل.بدونضرائبلاشعارمستخدمينالطوابعمبيعات

مستعمراتعدةمنلممثليناجتماععقدثمومن

لايمكنأنهوأعلنام765أكتوبرفينيويوركفيأمريكية

المقاومةأجبرت.الشعبموافقةدونطوابعضرائبجمع

قانونرسميايسحبأنعلىالإنجليزيالبرلمانالأمريكية

.ام766عامفيالطابع

سنةفىصدرقانونالإئجليزيالطوارئقالون

البريطانيةالحكومةليعطيام،19وه4191

قلصوقد.الأولىالعالميةالحربأثناءخاصةصلاحيات

نقداوأثار،وحرياتهالشعبحقوقمنالقانونهذا

الشرعية.الحربيةالقوانينمرتبةإلىارتقىحيثلاذعا،

منالعديدهناكوكان.ام129سنةبهالعملوتوقف

سنةالبرلمانمعظمهاأجازالتي،الطوارئقوانين

أثناءمشابهةسلطاتالحكومةأعطتوقد،ام939

الثانية.العالميةالحرب

(.القانون)فروعالقانونانظر:.العامالقالون

يصدرهاالقوانينمنمجموعةالعرثيالقالون

المحاكموقراراتوأعرافهالمجتمعلعاداتوفقاالقضاة

النظاممنأساسياجزءاتشكلوهىواجتهاداتها.اسمابقة

إنجلترا،ومنها:بالإنجليزيةالناطقةالدولمنلكثيرالقانوني

الأمريكية.المتحدةوالولاياتونيوزيلندا،وكندا،وأستراليا،

الممتلكاتوحيازةكالعقود،أموراالقانونهذاويشمل

الشخصية.اللإصاباتمستحقاتودفع

القانونمقابلفىعادةالعرفيالقانونإلىينظر

الهيئةتجيزهاالتيالأحكاممنمجموعةوهو؟المدني

فيبالنظرالقاضىيقوم،المدنيالقانونووفق.التشريعية

وليسكتابةعليهاالمنصوصالأحكامباتباعالقضية

السابقة.المحكمةقرارات

قآنونباسمإنجلترافىعرفعماالعرفيالقانونيختلف

بمزيدلتسمحطورتالمعاييرمنمجموعةوهي؟الإنصاف

الوسطىالقرونفخلال.المحكمةقراراتفيالمرونةمن

شعاملالتيالقضايافيلتنظرالعدالةمحاكمإنجلتراأنشأت

وكان.قاسيةحازمةبصورةالعرفيالقانونمحاكممعها

المحكمةباسمسميتالتىالمحكمةهذهيترأسالقضاةقاضي

ضوءفيالقضايافىتنظرالإنصافمحاكموكانتالعليا.

المعاييرإلىلجوئهامنأكثروالمنطقللعدلالفضفاضةالمبادئ

العرفي.للقانونالصارمة

العرفيالقانوننظامتستخدمالتىالدولطورت

اعتماداوذلك،الخاصةبطريقتهاللقانونالأساسيةالأحكام

الأنظمةوتعتمدوعاداتها.مجتمعاتهااحتياجاتعلى



العسكريالالانون52

فيالتشريعىالقانونعلىالناميةالبلدانفيالتعثىهـيعية

نأإلا.العامةوالحرياتالإنسانوحقوقوالتجارةالعمل

وبذاوالمحاكمابمالقضاةيلأضأرخاضعايظ!!يجازقانونأي

باقئا.العرفيأغانونايظل

حقبمالإنصافقانون،المدنيالقانونأيضا:انظر

الحجز.

العرفي.الحكمانظر:.العسكريالقالون

العدومسينا؟ابن:ان!إ.كتاب،الطبلمحىالقالون

مؤدماتهم(.زأمالمص)روادوالمسلمينالعربعند

أ!ص!ادة!خ!أهـعأا!ديالقالون

عنلتمييزماالخاصةاخعاملاتباالختصالقانونأحكام

أغانونا!مصملرأيستخدموصص!.الجنائىالقانونأحكام

والملكية،أحقود،امسائليشملىفإنهأ!ريقةابهذهالمدني

فإنهالجنائىالقانونأما.الشخصيةالإصابةعنوالتعويض

المجتمع.علىبضررتعودالتيبالأعماليتعلق

أغانوناأيضايعنىأنيم!-!ا!لدنيومصطبالقانون

أ!رفي.اا!انودامقاب!!الأوروبيةالبلادمعظمفي

أضظامبااحذتانتىالأخرىاالدوأ!وبعضإنجلتراففي

مجموعةأننجدالمدنىأغانونامنالنوعهذاوتحت،نفسه

المصادرهى،التشريعيةأصسلصةاعليهاوافقتالتيالقوانين

باءأح!طمههلإصدارأغضاةايستخدمهاالتىالرئيسية

:فى،مماثلةمحا!-فىصدرتأنسبقالتىالأحكامعلى

قراراتهما.القضاةيتخذ،العرفيالقانونإطار

التيالقوانينمجموعةإلىأصلاالمدنيالقانونيرجع

السادسالقرنفيجستنيانالرومانيالإمبراطورجمعها

الإمبراطوريةلحكمتستخدمالأحكامهذهوكانت.الميلادي

معظمفىشعبيةواكتسبتجديدا،مدنياقانوناالرومانية

.أم408عامفرنسافيتطيقهبعدوذلك،الأوروليةالبلدان

القوانينمجموعةأونابليونقوانينيسمىالقانونوهذا

شماليوقانونالرومالىالقانونب!تجمعتوقدالمدلية،

فىالحاكطالقانونأساسهوالمدنيالقانونوهذافرنسا.

الحولية.أمري!صاشعولىبعضوعند،والم!سسيك،كوبيك

حجيرااهتمائاا!رشىاالقالودتطبةىالتىالبلادوشهدت

أغوانين،امجموعاتلتصيرالموجودةالقوانينبعضلتنطم

الجريمة.وقانون،أ!الأعماقانونالأمثلةوتشمل

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

القائودمدوسة،حستميالىالاحتيال

ال!!مافقانولىالدعوىالحرمةاشهاك

المح!صحةالصررلتعويضاتا

ني!قوا،بليولىلالعقداودالتها

لوي.جوزيف،بروستانظر:.الثابتةالئسبقائون

القانوني.سليمانانظر:.سليمان،القالولى

مدنها،وأكبرالعربيةمصرجمهوريةعاصمةالقاووة

مصر،شرقيشمالفيأصنيل،اأضهرالشرقيةالضفةعلىتقع

الواقعالعاليالسدموقعمنتقريباكم008بعدعلى

)حيالجزيرةجزيرتيالمدينةنطاقيضمرمصر.جنوبى

بالإضافة،النيلمجرىفى(المنيل)حىوالوضة(الزمالك

مساحةالمدينةأحياءرتغطيللنهر.اخربيةأالضفةإلى

ناحيتيمنالزراعيةالأراضىبهاوتحف2،كم512

النيل،واديمنجزءاأغاهرةاتشكل.والجنوبأحشمالا

،الشرقناحيتيمنصحراويةقطاعاتبهاتحروح!تفى

والغرب-الشرقيةللصحراءأخرليةاأجةأصشمااطرافالأوتمتد

المدينةنطاقويضم.الغربيةأصحراءامقدماتتوجدحيث

النطاقمنجزءاحالياتش!صلأضىاالمقطمهضبةكذأك

القاهرةشماليالنيلنهريتفرعوالأحمر.والجبل،السكنى

وفرع،كم422طولهالبالغدمياطفرع:همافرعينإلى

ك!.236طوأ!هأ!غالبارشيد

توجدالذيالمروحىالشكلالقاهرةنطاقيتحذر

عندالشمالفيامتداداوأكثرهاالجنوبفينطاقاتهأضيق

العمرانيةالنطاقاتتتوزعذلكوعلى.أخي!!ادلتامقدمات

النيل،لنهروالغربيةالشرقيةالضفتينعلىأطقاهرةاشئيسية

منكانلذا.والجزيرةاضوضةحزيرقطإلىأإصافةبا

القاهرةأحياءبينلتربطالجسورمنعددإنشاءريأضرا

الطولحيثمنالجسورهذهمقدمةفىويأتي،الختلفة

منالسادسجسرالبناء،وحداثةوالامتدادوالتشعب

العلاوأبووالجلاءالنيلقصرجسورجانبإلىأكتولر،

ويربط.وإمبابةمايوأوهوالجامعةوعباسالصالحوالملك

خطوطفوقهوتمرالقاهرةشمالىالنيلضفتيبنالأخير

بمحافظاتهامصرشماليبينتربطالتىالحديديةالسكك

النيلمجرىيمتدحيثمصروجنوبىالنيلدلتافىالواقعة

القبلى.الوجهمحافظاتفى

وامتداداتهالقاهرةمدينةإقليمنطاقاتساعبح!-ا

الجزءلهذاالعامةالشؤونإدارةلحسن:ضماناأحمرانيةا

إداريايتوزعالقاهرةعمرانفإنمصرأرضمنالحيوي

القاهرةمعظمويتبعهاالقاهرة:هىمحافظاتثلاثعلى

والغربيةالجنوبيةالأجزاءوتتبعهاوالجيزة،المعروفةبحدودها

المدينةمنالشماليالخطاقويتبعهاوالقليوبية،القاهرةمن

الخيمة.شبراباسموالمعروف

خلالالحرارةدرجةبارتفاعالقاهرةمناخشصف.المناخ

خلالأحياناالبرودةإلىالميلمعواعتدالهاالصي!أشهر



هيلتونرمسيسفندق(اليمين)إلىالصورةفي.الحديثالحضاريالعمرانحيثالسيلوكورنيشالبلدوسطمنطهقةفيالقاهرةمدينةمنجانب

)يسار(.ا!رجيةوزارةمبنىثم()وسصاالتلفزيونمبنىثم

فيالحرارةلدرجةاليوميالمعدلشراوححيثالشتاء،أشهر

م12وصارةدر!أعلىم36بين()الصيفيوليوشهر

شهرخلالاليومىالمعدليتراوححينفي،حرارةدرجةأدنى

أدنىم8وحرارةدرجةأعلىم851بين)الشتاء(يناير

الصيفأشهرخلالالنيلنهرنسيميؤديلذا.حرارةدرجة

تتجهذلكمنبالرغم.القاهرةفيالحرارةانخفاضفيدورا

الختلفةمصرمصايفإلىالقاهرةسكانمنكبيرةأعداد

مصر)مصيفالإسكندريةمدينةمقدمتهافييأتيالتي

لاحيث،القاهرةإلىالأقربالمصيفواللإسماعيلية(الأول

كم.أ22والإسماعيليةالقاهرةبينالمسافةتتجاوز

خلالالخماسينرياحلهبوبأحياناالقاهرةوتتعرض

تعملرياحوهيويونيو،مارسشهريبينالممتدةالفترة

م41إلىيصلقدبمقدارالحرارةدرجةمتوسطرفععلى

لنسبةالهواءفيالرطوبةتخفضأنهاكما،فجائيبشكل

ذراتمنكثيراالقاهرةسكانويعاني.%01تتجاوزلا

الأحمر،والجبلالمقطمتلالمصدرهاالتيالدقيقةالأتربة

تمحتىالسطحيةالرياححركةنشاطفتراتخلالوذلك

إليها.المشارالتلالسفوحتشجير

مجموعمن%09منأكثرالمسلمونيشكل.السكان

فمعظمهم%(أ.من)أقلالباقيةالنسبةأما،القاهرةسكان

كاثوليكمنهمقليلةونسبة،الأورثوذكسالنصارىمن

عامبعدالمدينةغالبيتهمغادرفقداليهود،أما.وبروتستانت

الأثاربعضسوىالقاهرةفيبقيةلهمتعدولمام،579

قلبفيعدلىشارعفيمعبدهممقدمتهافييأتيالتى



هرةالقا54

شريحةوتوجد.البساتينحيفيالخاصةومدافنهمالقاهرة

اليونانإلىأصولهاترجعالقاهرةسكانمنجدامحدودة

نسيجفيالشريحةهذهأفراداندمجوقدوتركيا،وإيطاليا

المدينةسكانبعضشأنذلكفىشأنهماالقاهرةمجتمع

.ولبنانوسورياوفلسطينالسودانإلىأصولهمترجعالذين

مصرريفأقاليمفىالمولودونالمدينةسكانويقدر

وحجممستوىيعكسمماالقاهرةسكانثلثمنبأكتر

والتياغاهرةاإلىالوافدةأعبيرةاالداخليةالهجرةحركة

خصوصا،كبيرةبمعدلاتالمديمةسكانتزايدفيأسهمت

سكانعددوتضاعف.الميلاديالعشرينالقرنبدايةمع

فبلغالميلاديعشرالتامبعالقرنخلالمرةلأولالقاهرة

003حواليكانواانبعدتقريبانسمةألف006عددهم

عددهمبلغوقد،الميلاديعشرالثامنالقرنفىنسمةألف

ألفء37نحوأم882عاملمصربريطانيااحتلالوقت

عامالثانيةللمرةالقاهرةسكانعددوتضاعف.نسمة

006كانواأنبعدنسمةمليون21.بلغواحينام039

وتضاعف.الميلاديعشرالتاسعالقرننهايةفىنسمةألف

عددآبلغح!تام479عامالثالثةللمرةالمدينةسكان

القاهرةمدينةسكانتزايدأنذلكومعنى.نسمةمليوني

لتضاعفاللازمةالسنواتعددتناقصإلىأدىكبيربشكل

ثمسنة03أصبحتسنةمائةكانتأنفبعد،عددهم

فيالمدينةسكانتزايدمعدلاتواستمرت.سنة17أخيرا

وفياتوخاصةالوفياتنسبةلانخفاضنتيجةألارتفاع

الصحيةالخدماتمستوىلارتفاعنتيجةالرضعالأطفال

إلىبالإضافة،التعليموانتشارالمعيشةمستوياتوارتفاع

حتىالقاهرةإلىالمتجهةالداخليةالهجرةمعدلاتتزايد

اسشينياتأوائلنسمةمليون.53المدينةسكانعددتجاوز

نسمةمليون2.4حواليليبلغالميلاديالشرينالقرنمن

.أم669عام

امتدادعلىوإسرائيلمصربينالاستنزافحربخلال

تمأم739و6791عامىبينالفترةفىالسويصقناة

السويسوهىالقناةمحافظاتسكانمعظمتهجير

وضواحيهاالقاهرةمدينةإلىوبورسعيدوالإسماعيلية

القاهرةفيمنهموسكنمصر،منمختلفةوجهات

منزادمما،نسمةومليونمليوننصفبينماوضواحيها

خمعسةنحوآنذاكسكانهاعددبلغالتىالمدينةازدحام

إقليمسكانعددإجماليببنحينفى.نسمةملايين

الخيمةشبراإلىبالإضافةالقاهرةمدينةيشملالذيالقاهرة

والجيزةوقليوبوالخانكةالخيريةوالقناطروامبابة

عاملتعدادتبغانسمةملايينثمانيةنحووالبدرشين

منالثمانينياتخلالنعسمةمليون12ونحوأم،769

الازدحامظاهرةأبعاديبرزمماالميلاديالعشرينالقرن

إقليمهاسكاننسبةتكونالتىللقاهرةالكبيرالسكاني

سكانيوضعوهومصر.س!سانإجمالىمن%02نحو

قطاعاتفيالمدينةمنهاتعانىمشكلاتعدةعنهنتج

العامة.الخدماتمرافقوبعضوالنقلالإسكان

الكبيرالسكانىالضغطتخفيفإلىالدولةسعت

عنسكانهامنجزءمنتفريغهاومحاولةالقاهرةعلى

سكانبعضوتوجيهالجديدةالمدنمنعددتشييدطريق

قربالمشيدةمايو51مدينةمثللسكناهاالقاهرة

عنتبعدالتى(رمضانمن)العاشرامحبوراومدينة،حلوان

الأملومدينة،بلبيسطريقعلىكم03حواليالقاهرة

المعاديضاحيةبينالممتدالقطاميةطريقعنتبعدالتى

ويتوقع.كم04بحوالىالسخنةوالعين(القاهرة)جنوبي

ألف،1..منأكثرالجديدةالمدنهذهتستوعبأن

إنشاءتمكما.التوالىعلىنسمةألف33.،ألف003

القاهرةقلبعنتبعدالتىأكتوبرمنالسادسمدينة

52الكيلومترعندالرئيسيمدخلهاويقعكم03حوالى

العسريعالصحرأويالطريقعلىالقاهرةجهةمن

متكاملةصناعيةمدينةوهى(.الإسكندرية-)القاهرة

المساكنأزمةمنالتخفيففىشكبلاستسهماالمرافق

تتوفرالقاهرةلسكانجذبمركزتمث!حيث،بالقاهرة

منكبيرةأعدادإلىبالإضافة،الخدماتمرافقكافةفيه

كافةمعتتنا!سبالتىوالفيلاتالسكنيةالوحدات

.الدخولمستويات

اغديمامنمزيجاالقاهرةعمرانيشكل.العمران

علىوالتاريخيةالقديمةالأحياءمعظموتقع،والحديث

والأحياءالمبانىتنتشرحينفى،النيللنهرالشرقيةالضفة

وعلىللنهرالغربيةالضفةامتدادطولعلىالأحدث

إلىبالإضافة،النيلمجرىفيوالجزيرةالروضةجزيرقط

تمتدالأرضمنضيقةرقعةيشغ!!الذيسيتىجاردنحي

منالجديدةالأجزاءفىيتركز.اطنيلالشرقيةالضفةعلى

معظم،الميلاديالعشرينالقرنخلالشيدتالتىالقاهرة

وبعفوالسفاراتوالفنادقوالجامعاتالحكوميةالمبانى

والمواقفالحدائقبوفرةتتميزأجزاءوهى.المتاحف

ازدحاماأقلجعلهامما،الواسعةوالشوارعالعامةوالميادين

بارتفاعتتسمالتىالقاهرةمنالقديمةالأجزاءمنوضوضاء

السنين،مئاتإلىبعضهاطرزترجعالتىمبانيهاكثافة

ألمحلاتوتعددالمتعرجةشسوارعهاضيقإلىبالإضافة

الخليلىخان:مثلمحددةشوارعفيوتكدسهاالتجارية

التيالصغيرةالشعبيةالاحياءكثرةإلىبالإضافةوالأزهر،

شوارعهابعضفىأوفيهاالسائدةالحرفمناسمهاتشتق

والكعكيينوالنحاسينوالمذبحوالجماليةالصاكةأحياءمثل

والدقاقين.والعطارينوالبغالةوالفحامين
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المعروفأصشهيرامسجدهوشيدالعاصبنعمروفتحهاوبصورةكبيربشكلالقاهرةفيالمبانيطرزوتتباين

الكثيرعليهسارنهجوهو.الفسطاطفيالانحتىباسمهالمبانيتكثرإذفيها،شيدتالتيالتاريخيةالفترةتعكس

ذاتالمساجدمنالعديدشيدواالذينمصرحكاممنالتصميمجميلةالضخمةالخشبيةالبوأباتذاتالتاريخية

مسجدمثلالإسلاميالمعماريالفنفيالفريدةالنماذجالتي(التصميمشبكيةضيقةخشبية)نوافذوالمشربيات

قايتبايومسجدحسنالسلطانومسجدطولونبنأحمدأحياءفىتكثروهى،الإسلاميالحكمفترأتخلالشيدت

أبيومسجدعليمحمدومسجدباشا،لممنانومسجدوبابزينبواسحيدةوالأزهرالحسينوخاصةالقديمةمصر

حكمواالذينالفاطميونبناهالذيالأزهرومسجدالعلا،القصورأشمهرومن.والخليفةالأحمروالدربالشعرية

ما17وا969عاميبينالممتدةالفترةخلالمصروأكملهاالإسلاميالحكمفتراتإلىترجعالتيالتاريخية

انتشارفيأسهمتذلكبعدإسلاميةجامعةأصبحوالذيالذيباشاالسكاكينيمشيدهإلىلسبةالسكاكينيقصر

أبناءمنإليهاللوافدينالدينيةالعلومبتدريسهاالإسلامنورالأميرقصرإلىبالإضافة،باسمهبالقصرألمحيطالحيسمى

العالمدولفىالمسلمةوالأقلياتالإسلاميالعالمدولفيالمتميزةالقديمةالقصورومن.المنيلفيعليمحمد

محمدقلعةمنجزءاعلىمحمدمسجدوأصبح.الختلفةالجديدةمصرحيمؤسرإميانالبارونقصرالقاهرة

الحديثةوالقاهرةالقديمةالقاهرةبينويربط.الشهيرةعلى.الهغديازال!إعلىشيدخلابقصيروهو)هليوبوليس(

والأزهر.الموسكيشارعالكثرة،المآذنبمدينةبعيدعهدمنذالقاهرةوتعرف

إلىبالإضافة.الزيارةأماكنوأهمالثقافيةالحياةمنتبدأمختلفةتاريخيةعهودإلىترجعالتىمساجدها

قصورمنأهمهاإلىالإشارة!حبقتالتىالتاريخيةالمزاراتعندمام426هـ،22عامحواليلمصرالفئالإسلامى

العديدلتشملالقاهرةفىالزيارةأماكنتتعددومساجد،

ذإ،والثقافيةوالسياحيةالتاريخيةوالمناطقالأثريةالمواقعمن

الهولوأباالكبرىالثلاثةالأهرأماتالفرعونيةالاثارتضمم

المعابد،منوالعديدسقارةفيالمدرجوالهرم،الجيزةشي

والقصورالمساجدمنالمئاتالإسلاميةالاثارتضمبينما

المدينةأسواروبقاياالتاريخيةوالمبانيوالبواباتوالقلاع

إلىلمصر،الإسلاميالفتعصدرإلىترجعالتىالقديمة

والفاطميةوالإخشيديةالطولونيةالدولعصورجانب

والتركية.والمملوكيةوال!يوبية

التاريخفتراتأزهىمنالمماليكحكمفترةتعد

الاثارمعظمنشأةترجعحيث،للقاهرةالإسلامي

ذإطولهابحكمالفترةهذهإلىالقاهرةفيالإسلامية

.ام517هـ،239وام025هـ،648عاممطبينأمتدت

تاريخيأثر004منأكثروحدهاالقاهرةفيويوجد

مأ03عامبينالممتدةللفترةتاريخهايرجعرسميامسجل

القاهرةتتصدروبذلك،الميلاديعشرالتاسعالقرنوأوائل

الصدد.هذافيالأوسطالشرقوإقليمالعربيالعالممدن

)يضمالإسلامىالمتحفمنها:متاحفعدةالقاهرةوتضم

السالغالقرنينبينالممتدةالفترةإلىترجععديدةمقتنيات

والمتحف،القبطيوالمتحف(الميلاديينعشروالتاسع

الحربيلمتحفواأكتوبرحربفيرامماباوخ!ف،أكراي

سفحعندالشمسمراكبومتحف،الشرطةومتحف

مقتنياتيضمالذيالمصريوالمتحفالأكبر،الهرم

هذهوتتصدر.الختلفةالفرعونيةالعهودإلىترجعفرعونية

توتالصغيرالملكمجموعةالشهرةحيثمنالمقتنياتولعضمزدحمةضيقةطرقتكتنثهاالقاهرةفيالقديمةالمناطق

فيالشهيرةمقبرتهمحتوياتعلى)تشتملآمونعنخ(.الصورة)مؤضة،باول
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مقدمتها،فيالذهبىقناعهيأتىوالتي(الملوكوادي

حيثمنيتصدرهاالتيالملكيةالمومياواتإلىبالإضافة

الثانى.رمسي!م!الملكمومياءالشهرة

أقدمها،عامةمكتباتعدةالقاهرةفىوتوجد

دارمصرفىالثقافيةالحياةفىتأثيراوأكثرهاوأشهرها

أسا(حاأطكتابالعامةألمصرية)الهيئةالمصريةالكتب

هي.ألمدينةافيالمتمركزةالجامعاتمكتباتإليبالإضافة

المبانىأحدثومن.وحلوانشممصروعينوالازهرالقاهرة

علىشيدتالتيالجديدةالأوبرادارالقاهرةفىالثقافية

أجهإالوصوليم!شموقع:هوالقاهرةقلبفىالجزيرةأرض

المدينة.أنحاءكافةمنبسهولة

أغاهرةافيالكبيرةالأسواقاتتعدد.الأسواقأشهر

المدينةامتدادبحكمأحامةاوخصائصهاطبيعتهاوتتباين

!تالتوسصأالجغرافىوموقعهاوزمانا،مكاناالكبير

الأسواقافمنها.والقبلىالبحريالوجه!تمحافظات

أسواق:مماالعذائيةأسملعاأصبيعالخصصةسواءالنوعية

أجتفالمحمئصةأو،هـاهذبحأعبوراوالفرجوروضأمحتبةا

والصاغةأضحاسيناأسواق:مثلالمصنعةالمنتجات

الأسواقومنهاالدقاقين.والعطارينوال!صعكيينوالفحامين

الخاناتبقايافيهات!صرقديمةأسواقوهيأخاريخيةا

الوافدونوالمتصوقونالتجارفيهاينزلكانالتيالتاريخية

الأسواقهذهوأشهرفيها،إقامتهمفتراتخلالأغاهرةاإلى

الخليلى.خان

رياضيةملاعبأغاهرةافىتوجد.الرياضيةالمنشات

ملعبأعسعةواالضخامةحيتمنمقدمتهافىيأتىعديدة

تضماحيث،أغاهرةاشرقىنصرمدينةفىالرياضىالقاهرة

يشملإذ،الألعابأ!ظفةمت!صاملارياضئامجمعاالمنشأةهذه

ويوجد.السعةمتباينةوالمغطاةالمفتوحةالملاعبمنعددا

ناحيةفيطرازأحدثعلىشيدأوليمبىرياضيمجمع

كافةفيالقوميةالمنتخباتلخدمةالقاهرةجنوبيالمعادي

تمتلكهااشتىالرياضيةالمنشآتإلىبالإضافةهذا.الألعاب

أنديةمقدمتهافيتأتىوالتيالقاهرةنطاقفيالواقعةالأنديةا

الحديد،والسكة،العربوالمقاولون،والزمالك،الأهلى

.وهليوليدو،وهليوبوليس،لجزيرةوا،نةلترساوا

القاهرةبمدينةالاقتصادمصادرتتنوع.الاقتصاد

وأهمها:

فىاشراعيةاالأراضىمساحةلاتتجاوز.الزراعة

،صغيرةمساحةوهى،فدالىألف51القاهرةمحافظة

الزراعيةالأراضيمساحةبإجمالىقورنتإذاوخصوصا

الطبيعةيؤكدمما،فدانملايينستةتتجاوزالتىمصرفي

الجغرافىوموقعهاالإداريةوظيفتهابحكمللقاهرةالحضرية

بالزراعةالعامل!تعدديتجاوزلالذلك.التاريخىووضعها

من%.3،منأقلمايعادلوهوعاملألف18القاهرةفي

.الاقتصاديأضشاطاذويالقاهرةسكانجملة

الاستغلالكثافةالقاهرةفياشراعةحصائصومن

الزراعيةالأراضىمنالفردم!صيةمساحةوصغراشراعى

المتوسطأنرغمالفدانمن.،6متوسطهاسجاززلاأضيا

51.إلىيصلككلمصرمستوىعلىأغرداألم!سيةالعام

خلالالمدينةعمراناتساعيشهدتقريبا.للفردفدان

الزراعيةالأراضىمساحةفيان!سماشاالختلفةنموهامراحل

وخاصةالأطرافعندبالمبانيتحيصأكانتالتيتلكسواء

فيالمبنيةنطاقاتهاتتخللانتيأو،والجنوبالشمالشى

منتمامااختفتحتىماتقلصتسرعانمتناثرةبقعشكل

الحاضر.الوقتشىالمدينةخريطة

فىالمساحةمحدودةالزراعيةالأراضىوجودويقتصر

زراعةتنتشرحيث،والجنوبيةأيةالشماأطرافهاعلىأغاهرةا

فيتسهمالتيالفاكهة:أشجارالحضراواتمحاصيلى

منالمدينةسكاناحتياجاتبعضمنمحد:دجزءتوفير

المحاصيلى.هذه

فىالمهمةالصناعيةالمراكزم!أصقاهرةاتعذ.الصناعة

هى:صناعيةمناطقثلاثيضماإقليمهاأنوخصوصامصر

الحديدمصانع:وتضمالجنوبفىحلوادمنطقة-أ

والكيميائيةالهندسيةوالصناعاتأغولاذ()1والصلب

مصرأقاليمحلوانوتتصدر،أضسيجواأخزلواوالإسمنت

والصلبوالحديدالهندسيةالصناعاتمجالفىأ!هشاعيةا

وال!سمنت.

مهمامركزاوتعدالشمالفىالخيمةشبرامنطقة2-

المناطقمنالمكانىقربهابحكم-أخذائيةاأطصناعات

والهندسيةوالإلكترونية-أ!ني!!ادأضاجنوبىفىالزراعية

.الجاهزةوالملابص!والنسيجوالغزل

الشمالفىالجديدةأكتوبرمنالسادسمدينة3-

الهندسيةللصناعاتوجديدامهمامركزاوتعدالغربي

البناءوموادوالخشبيةوالغذائيةوالمعدنيةوالكيميائية

.والحراريات

جملةمن35%منأكثروحدهاالقاهرةوتستهلك

أعدادوتوجدمشويا.مصرفىالمستهلكةالكهربائيةالطاقة

الصناعاتفىالمتخصصةالصغيرةالمنشآتمنكبيرة

.التجاريالمدينةبمركزالمحيطةالأحياءفىتنتشرأ!يدويةا

مكاناتبوأتالتىالاقتصاديةالأنشطةامنتعد.السلاحه

العقدينخلالالقاهرةس!صانيمارسهاالتيالحرفبينمتميزا

بالفناددتىالعاملينأنحتى،الخصوصوجهعلىالأخيرين

نسبتهمأصبحتوحدهاالرئيسيةالخدماتومراكزوالمطاعم

الأنشطةكافةفيالعاملينجملةمن.3./6حواليتكون

-الجيزةفى%2.4إلىالنسبةهذهتصل-لالمدينةالاقتصادية
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واسسياحيةالتاريخيةالمزاراتتوافرذلكفيوأسهم

إلىأدىمما،القاهرةفيإليهاالإشارةسبقتالتيوالترويحية

خلالوخاصةعامكلكبيرةبأعدادالمدينةإلىالسياحتدفق

النيلفيوالتنزهالدافئالقاهرةبجوللاستمتاعالشتاءأشمهر

تتئلهموالتيللسياحتنظمالتيالنهريةالجولاتطريقعن

المحافظاتلتشملالقاهرةحدودتتجاوزأثريةمناطقزيارة

مثلالتاريخيةوالمواقعبالاثاروالزاخرةالنيلنهرعلىالمطلة

.وأسوانوقناوسوهاجالمنيا

بينوتربطالقاهرةداخلالنقلوسائلتتعدد.النقل

مقدمةفيويأتى.الضواحيذلكفىبماالختلفةأجزأئها

تصلالتيالمترووحدأتالسرعةحيثمنالوسائلهذه

طوليةخطوطتوجدإذالتجاريبمركزهاالقاهرةضواحي

باب-حلوانخطمثل،بانتظامالمترووحداتعليهاتعمل

مصروخط(للعاصمةالجنوبيالنطاق)يخدمالذياللوق

الشماليالنطاق)يخدمالذيالحديدباب-الجديدة

تشغيلوبدأ.الخطوطمنذلكوغير(،للعاصمةالشرقي

أحياءبنحاليايربطوهوام879عامالأنفاقمترو

منوالإفريقيةالعربيةالعواصمتتصدرالتيالكبرىالقاهرة

وسائلبينالحدشةالوسيلةهذهتشغيلفيالسبقحيث

.المدنداخلالنقل

منمنتظمةخطوطعلىالعاملةالعامالنقلحافلاتوتعد

المدينة،أحياءبينللربطأستخدامهاالسائدالنقلوسائل

)عددتشغيلهاوكثافةالعامةالحافلاتأعدادوتتباين

الجغرافيالموقعوطبيعةالسكانلعددتبعا(اليوميةالرحلات

فييوجددوليمطارالقاهرةويخدم.الختلفةللأحياء

سمفرضخمةصالاتثلاثويضمالقاهرةشرقىهليوبوليس

الدوليالقاهرةمطارويصنف.والبضائعالركابواستقبال

حجمحيثمن،كثافةالأوسطالشرقمطاراتأكثرضمن

وعددالجغرافيمصرموقعبحكم،الركابنقلحركة

العربية.المدينةلهذهواسمياسيألاقتصاديوالثقلالسكان

الذيبولاقميناءهونهريميناءالقاهرةفيويوجد

جهاتبباقيليربطهاام056عاممنذالقاهرةشماليشيد

لذلك،الرئيسيةالملاحيةوالترعالنيلمجرىطريقعنالبلاد

الميلاديعشرالتالممعالقرنبدايةمنذبولاقفيتركزت

تشغيلهايعتمدالتيالصناعيةالمنشآتمنقليلةغيرأعداد

الريفيةمصرجهاتمختلفمنألمجلوبةالمحليةالخاماتعلى

التكاليف.رخيصةالنهريالنقلوحداتطريقعن

مدينةموقعقربالحديثةالقاهرةبنيت.تاريخيةنبذة

وكانت.م،ق0031عامنحوشيدتالتيالقديمةممفيس

مصرالعربدخلوعندما.القديمةلمصرعاصمةأولبذلك

العربيالجيشوحداتأقامتم،642هـ،22عام

شميدواحيثللقاهرةالحاليالموقعجنوبىلهامعسكرا

المساكنمنالعديدمتدرجةوبصورةذلكبعدبجواره

هذهوأكبرأولالعاصبنعمرومسجدويعدوالمساجد،

عرفالذيالعمرانيالنطاقوهيوالقصورالمساجد،

لمصر.إسلاميةعاصمةأولكانتالتيالفسطاطبمدينة

عاممصرفيالحكممقاليدعلىالفاطميونسيطروعندما

-القاهرةمدينةالصقلىجوهرالقائدبنىم969هـ،935

لتكون-الفسطاطوهوالعربفيهامشقرموقعأولشمالي

للبلاد.عاصمة

نجمإلىنسبةالاسمبهذاسميتالقاهرةأنويعتقد

المدينة،بناءفىبدئعندماالسماءفيظهرالذيالقاهر

الذيالشريفالأزهرللجامعالفاطميينتشييدذلكوتلى

كافةمنالإسلاميةالعلومدراسةفيالراغبينأملأصبح

الدينصلا!السلطانووسع.الإسلاميالعالمدول

-)567مصرفىالأيوبيةالدولةمؤسسالأيوبي

للقاهرةالعمرأنيالنطاقمنأم(025أ-171هـ،648

القرنأواخرفى(الأيوبيالدينصلاخ)قلعةقلعتهوبنى

حيثء،الشينفسالمماليكوفعل.الميلاديعشرالثاني

-)648الطويلةحكمهمفترةخلالالمدينةعمراناتسع

منالعديدفيهاوشيدوأام(،517-0125هـ،239

والتيالتصميمالجميلةوالمساجدالفاخرةوالمساكنالقصور

الحكمفترةوتركت.الانحتىباقيامنهاالعديديزاللا

-1517أهـ،992-)239مصرعلىالتركي

إلىبالإضافة،المدينةبعفمساكنفيبصماتهاأم(882

المساجدطرازعلىبنيالذيباشاعليمحمدمسجد

بتركيا.إسطنهبولفيالموجودةالتاريخيةالتركية

ألامتدادذاتالطرازمتباينةالحديثةالمبانيحالياوتنتشر

فىوخاصة،القاهرةأحياءمنالعديدفيالكبيرالرأسى

حيثإليهالمؤديةوالشوارعالمدينةبوسطالتجاريالنطاق

العمرانيالامتدادمحاوروتتمثل،الأراضيأسعارترتفع

الشماليوالمحور،حلوانصوبالجنوبيالمحورفيالحديث

طريقىاتجاهفيالشرقيوالمحور،هليوبوليسصوبالشرقي

السويس.-القاهرة،الإسماعيلية-القاهرة

بنعمرو،الجزة،جامعةالأزهر،:أيضانظرا

مصر،مصربم؟العبيديونالفاطميون؟جامع،العاص

تاريخ.

اللحمصئصلصةفييستخدمنباتزهرةبرعمالمجار

منالصلصةتصنعالكبر.باسمأيضاوتعرفالسمكأو

الخل.أوالطعامملحفىتخليلهابعدالمتفتحةغيرالبراعم

دغلةتسمى،زاحفةقصيرةشجيرةفيالبراعمتنبت

وفى،الشماليةوأمريكاالمتحدةالمملكةفىتنبتالقبار،

فيالقبارشجيرةتزهر.المتوسطالأبيضالبحرمنطقةأقطار
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.الحمرةإلىمائلةليصاءا!ارأداتأزهاراتمتحشجيرةالقبار

أسديةبئهاالحمرةإلىمائلةبيضاءأزهارولها،الصيفأوائل

.بتلاتوأربعة،حزمةش!!اصىطويلةثير(أخذا)أعضاء

العربيةالبلادفيالبريالنباتالظر:.الشائكالقيار

الحتسائك(.)القحار

فيالبريالنباتانظر:.الأوراقمتساقطالقبار

(.الأوراثامتساقطاغبار)االعربيهالبلاد

-8581هـ،أ132-21)75خليلأبو،القباني

أ!ربيةاالنهضةروادمنرائد،القبانيخليلأبوأم(.309

بدمشهتأ!در.السرحيةرالوسيقيةالفنونمجالفيالحديثة

أضمثيليةاوالومسيقيةألح!سونازعرف،العثمانىالعهدإبان

إحادتها.إلىأصسعىوابحفظهافأولعصغيرا

عشرالتاسعأغرنانهايةفيالغناءوفنونالمومحيقىكانت

أسدينيةاالأذكارتتجاوزلاتكادمحملها،فىبسيطة

إطارعنيخرجأخناءالكنوأ-ا،الحلبيةوالقدودوالموشحات

معروفادكنفلمالتمثيلأما.الاجتماعيةأوالعائليةالمماسبات

صوروهو،بالتركيةالسودالعيونأوكوزالكرهسوىمنه

مشار.وراءمنتحركالمقوىالورقمنمصنوعة

لهفتموإجادتهاالفنونتعلماإلىالقبانيخلي!!أبوسس

المستوىعلىسواءواجهتهكبيرةصعوداتأنغير،ذلك

علىالمعترضةأ!ناصرابعفرهناككانتحيث،الشعبي

حيثسميأااهستوىعلىأووالغناء،التمثيلفىالتوسع

رع!اا!عتطاعأص!شهواششفر.أضشجيعابلىحظهتفاوت

التقائهمثلالأوروليةاالمؤتراتبعضمنيفيدأنالمعوقات

!مثقزارتا!ض!فرانسيزالكوميديمنبفرقة

.البعيدةالتصوراتمىالعديدعلىالقبانيأفقوفتحت

اللافتةالأعمالمنعددتقديمفينجاحهذلكمنأنكما

كانالتي،فرديالإيطاليللمومميقيعايدةأوبرامث!!

تزايدأنغير.الإيطاليةعنترجمهاقدالنقاشمعليم

أنشأحيثمصرإلىرحيلهإلىالنهايةفيأدىأصعوباتا

روأدمنعددفيهونشطأخناءلاأضمثيلافيهامتزجمسرحا

سلامةالشيخعمثلمصر،فيأضمثي!!وااخناءاوالموسيتى

الخلعى.وكاملعثمانومحمدالحاموفيعبده"حجازي

القبانيخليلأبوقدمهااكتيأ!الأعمااتضمنت

الت!ثيليةالموسيقىإلىبالإضاشة،العربيةللموسيقى

الحلبية.والقدودالموشحاتمنعددتلحين،أجةالأوبراوا

الضخمة،المو!ميقيةالفرقتش!جلإضافاتهتضمنتكما

ويعدهعازفا،وخمسينمائةضمتشرقتهإنقيلحتى

.الأولوالمعلمالجديدةأ!ربيةاالموسيقىمؤسسالبعض

العربية.الموسيقىأيضا:انظر

قبانى.نزار:انف!إ.لرار،ليقبا

إلىالمقلوبةالجفنةتشبهدائريةقاعدةعلىصمتمومماءا!

البدائية.الأكواختغطيأصقديمةاالقبابوكانتكبير.حد

منمهمعنصروالقبة.الحجارةمنأوالاجرمنتشىوكات

فيالأحوالغالبفيوتبنى،الإسلاميةأ!مارةاعماصر

بمسجدالخضراءالقبةالإطلاقعلىالقبابوأشهرالمساجد.

فيالمشرفةالصخرةقبةتتلوهاالمنورةبالمدينةع!ص!اطهرسول

لهاالإسلاميةالمساجدومعظم.المحتلةبفلسط!!القدسمدينة

ومن.الإسلاميةالبلادمنوغيرهاتركيامساجدمثلىقباب

بالهند.أكرافيمحلتاجقبة،المشهورةأغبابا

وهده.الإسلاميةالعمارةمظماهرمنمه!امطهراالقسا!كات.القبة

الممورة.المديةفيالشريروالسويالمسحدقبة

،!،،ارلم
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95القبرة

الدائريةالمبانىلتغطجةالقبابالقدامىالروماناستعمل

القبابأكبرمنواحدةوفيهروما،فيالبانثيونمبنىمثل

.م43قطرهاوطولارتفاعهاويبلغ.الإطلاقعلىالبنائية

النتوءاتاختراعأدىالميلاديالسادسالقرنوفي

منالمعماريونتمكنأنإلىالمنحنيةالمثلثيةوالدعائمالبنائية

البناءونتمكنوقد.الأضلاعمربعةالمبانيفوقالقبابوضع

وتعد.فقطالدائريةالمبانيفوقالقبابتشييدمنالقدامى

(،الان)إسطنبولالقسطخطنيةمدينةفيصوفياأياكنيسة

التىالأبنيةأكبرمنواحدةم537سنةبناؤهاتموالتي

عموفيا.أياانظر:.البنائيةالنتوءاتفيهااستخدمت

الموجودةتلكأمثالمن-النهضةعصرقبابوتعتبر

وكاتدرائيةروما،فيبطرسالقديسكنيمسةأعلىفي

.العموموجهعلىالسابقةالقبابمنأعلى-فلورنسا

النمطهيبوسالقديسكنيسةأعلىالمقامةالقبةكانت

الولاياتفيالبنتاجونمبنىقبةمنوالهعلىبنيتالذي

الكنيسةهذهأنيذكرغيرها.وكثير،الأمريكيةالمتحدة

عاممتحفاأصبحتثمأهـ،453عاممسجذااستعملت

.ام359

لتغطيةهذاعصرنافىالقبابالمعماريونيستعمل

تكساسفيالأسترودوممبنىمثلالرياضيةالملاعب

.المتحدةبالولايات

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الصغيرةالقبةالعمارةصوفياأيا

الإسلاميةالعمارةالبانثيود

بكمنسترفولر،محلتاته!

بكمنستر.فودر،،العمارةانظر:.الجيوديسيةالقبة

الأقصىالمسجد،القدس،القبةانظر:.الصخرةقبة

(.الأمويينعهد)في

ويشبه.القلاعإحدىأوسقفاتتوجالصغيرةالقبة

مبنىتعلوصغيرةطاساتالصغيرةالقبابهذهمنكثير

ويسمى.سي.ديواشنطنالأمريكيةبالعاصمةالكابيتول

أيضا.قبةالضخمةللقبةالداخليالتجويف

النفط(،الأرضمن)الملحالملحانظر:.الملحيهالقبة

المفط(.تكون)كيف

فييحفرثميزيد،ماأومتربعمقالأرضفيحفرةالقير

تسمىالميتجسديسعمابقدرصغيرةحفرةباطنها

يهالثماللبنبالطوبوتغطىالميتفيهايوضعاللحد،

ذإالاخرةمنازلأولوالقبر.الحفرةعلىذلكبعدالتراب

رياضمنروضةقبرهفيصبح،يسألانهملكانالميتيأتى

عمله.حسبالنارحفرمنحفرةأوالجنة

اللهرسولأمركماعليها،يجلسفلاحرمةوللقبور

تعظيمعنضل!!هيخدون!أهلها.علىوالسلامبزيارتها!!هم!

تجصيصها.وعدمبتسويتهاوأمرمساجدواتخاذهاالقبور

وبعضهاالصخرفيتنحتالقبوركانت.تاريخيةنبذة

القديمةالشعوبأستخدمت.الأرضسطحفوقيبنىالآخر

اعتقد.موتاهمأجسادسلامةعلىللمحافظةالقبورأوالمقابر

موقعتزورالمتوفىالشخصروحبأنالقدماءالمصريون

بمالأهراماتانظر:.لملوكهمالأهراماتبنوالذلك.الدفن

علىيحتويالقديمةالقبورهذهبعضوكان.الملوكوادي

الحضاراتعنالكثيرالعلماءتعلملقد.الشخصيةالممتلكات

القبور.هذهمحتوياتمنالبدائية

القبورمعظموكانتالصخر.فيالقبوراليهودنحت

آسيامقاطعاتفيالموجودةتلكأنإلابسيطةاليونانية

مقبقأشهرهاوكان.الإتقانغايةمتقنةكانتالصغرى

قبوراالرومانشيدكاريا.فىهاليكارناسوسفيموسولوس

يكنلمحيث،المدينةإلىالمؤديةالطرقطولعلىفخمة

المقابراثارولازالت.المدينةداخلبهمسموحاالدفن

النصارىأما.أبيانطريقطولعلىموجودةالرومانية

تسمىالأرضتحتغرففيالقبوربنوافقدالقدماء

الموتى.سرداب

الصخريةالنصببمالجنازة؟السردابأيضئا:انظر

.الحجريالتابوت؟الفمخمة

فىرئيسصبشكليوجدالمغردةالطيورمننوعالقبرة

والقنبرةالقبرةالعربيسميهاوإفريقيا.وأوروبااسيا

وكانالعبد،بنطرفةقالالقبر.واحدةوهيوالقنبراء

:صباهفىالطرهذايصطاد

بمعمرقبرةمنيالك

وا!فريفبيضيالجولكخلا

تنقريأنشئتماونقري

فابشريعنكالصيادذهبقد

فاصبرييوماأخذكمنبدلا

فيسبباالطائرهذاكانوقيلمثلا.الشعرهذاوذهب

رواياتضمنوتغلببكربيندارتالتيالبسوسحرب

ربيعةبنكليباأنوذلك،الحربتلكسببفيأخرى

إليهانظرفلمابيضهاعلىقبرةفوجدحماهدخلالتغلبي

أنت،روعكأمنلهافقالبجناحيهاوخفقتصرصرت

الحمىإلى،البسوسناقةدخلتثم!ذمتيفيوبيضك

جساسفوثبضرعهافيكليبفرماهاالبيضفكسرت

فهاجتالبسوسخالتهلكرامةثأرافقتلهكليبعلى
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بالقبرةأمري!اش:تص.فشأ:ر:لا،آسيافيحودةالموال!ثاطئقبرة

.القرنذات

البسوسحربوهيسنة،أربعينوتغلببكربينالحرب

طيرا.كانولوالجارحمايةفىرائعمثلوهذا.المشهورة

.العربأيامانو:

أ!حيداأ!نوعامنهالوعا،75حواليالعالمفييوجد

الحقيقيةوالقبرة.الأدغالقبرةوهوأمشراليافيالمحلي

،القرنذاتالقبرةهيأجةالشماأمريكافيالوحيدة

أدحلتوقد.الشاطئقبرةباسمالقديمأحالمافيالمعروفة

إلىوآسياأصيةالشما:إفريقياأوروبافىالشائعةالسماءقبرة

الشمالية.وأمري!!اأمشراليا

رماديةأوبنيةإماوت!صن،سم2.و01بينالقبرةوطول

معشاحبلونذاتأنواعهادجميعوهي،العلويطرفهافي

العلويالطرفلونيتنوع.السفليطرفهافىاللونفاتحةبقع

لعيشالتيالتربةلونويماتلكبيربشكلالأنواعبعضفي

التربةفوقتعيقالتيالعرفذاتفالقبرةفوقها.أعبرةا

مائلداكنبنىظهرلهامصر،فيالنيللدلتاالخصبةالسمراء

العرفذاتالقبرةظهرلونيكونبينماتقريبا،السوادإلى

التيأعبرةواشاحبا،أسمرتونسصحراءفيتعيشالتى

أغرفة.ابلونأضهرلهاليبيافىالمحمرةالترلةفوقتعيش

علىاريش(من)قنرعةعر!القبراتمنولكثير

منتصبة.تكونعندماالصغيرةالقرونتشبهرؤوسها

خلفيةاصابأقدامللقبرةفإن،المغردةالطيورلغالبيةوخلافا

غالبا.مستقي!ةمخالبذات،طويلة

كالصحراءالمكشوفةالأماكنفيالقبراتتعيش

المنطقةفىأجرد)سهلوالتندراالعشبيةوالأراضيوالحقول

وهي،الأرضعلىوقتهاغالبيةوتمضي(الجنوبيةالقطبية

.جيدةعداءة

يبدأ.الطرانعندتطلقهالذيبتغريدهاالقبرةوتشتهر

ويتابع،بجناحيهيخفقبيسمالالغناءاسحماءقبرة!رذ

دقائق،01إلىتصللمدةوعالواضحبصوتتغريده

القبرةوتنهيالسماء.فيأ!ياعاالهواءعبرينساببينما

أولآبهدوءذلكوتبدأالأرض،اعلىتحطعندماتغريدها

جناحيها.طاوية،بسرعةث!ا

،والحشراتالبذورعلىالقبراتأنواعمعظماتعيح!

منكأسشكلعلىالأرضاعلىأعشاشهاوتبني

وسبعاثنتينبينمامنهاالإناثوتفيبمالشعر.أوالحشائش

منقطةوجميعهالنوعها،تمعاألوانهاوتختلف،بيضات

يوما.14أو11بعدالبيضةوتفقس

ليمستولكنها،الشماليةأمريكافيالمروجقبرةتعيمق

قبرةانظر:الشحرور.فصيلةإلىتنتميشهي،حقيقيةقبرة

.المروج

ذاتالمكضودةالمناطقفييعيشصغيرطائرالغايةقيرة

وموطنهالبور.الاراضيمثل،المتناثرةالقليلةالأشجار

وقبرة.الأوسطوالشرقإفريقياوشمالأوروبافىالأصلي

ريشهاأنكماقصير،ذيلوأ!اآ،أ5لحوطوا!اأخابةا

لتمحيوتغريدهاالأشجارقليلةالمورالأراضيالىتعيحز!الغابةقبرة

طيرا!ا.أثاءأومحتحهافيتصدحعذ!

تناسقفيللبرتقالىالمائلالأصفروااكبمىاطوناناعليهيغلب

منتصدرهعذببصوتالعابةقبرةوتتمتع.واضح

لحظةالعذبالصوتهذايصدرالذكرانكمامجثمها،

قبرةوتعشش.مشرعةبأجنحةالأرضإلىالتدريجيهبوطه

العشبمنأنيقكأسمنعشهاويتكون.الأرضفيالغابة

.الحصانشعرتشبهشعيراتت!صسوهوالجذور،والحزازيات

منمتشابهينلنوعينالشائعال!سماوووجقيرة

الحقولوتسكنأمريكا،شمالفيتعيشالتيالطيور

صى

!-،،

*"*!!لأ*!!ئي!يمجمى

؟طح!*بم!طإ،،،-!

-كهي!خخ!حص!

--!ض
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المروجقبرةتعيش.المعشوشبةوالسهولوالمروجالعشبية

قبرةنطرتهامنأكثرالرطبةالبيئاتفيعادةالشرقية

تمتدمنطقةفيالشرقيةالمروجقبرةوتوجدالغرس!.اللروج

شمالالأمازوننهرحتىلكنداالشرقيالجنوبمن

الغربيالجنوبفيفتوجدالغربيةالمرو!قبرةأما،البرازيل

المكسيك.وسطحتىلكندا

تنت!لأنهاحقيقيةقبرةتعدلاالنوعهذامنوالطيور

قبرةطولويبلغ.الأمريكيةالصفاريةالطورفصيلةإلى

وطولذيلها،وقصرجسمها،بثقلوتتميزسم،25المروج

البنياللونإلىوالذيلوالظهرالأجنحةلونويميلمنقارها.

السفليةوالأجزاءالرقبةمنطقةأماالسواد.إلىالضارب

شكلعلىعريضأسودطوقوجودبمفا!أصفرفلونها

ريشالطائرذيلجانبيعلىويوجدالصدر.فوق7الرقم

المروجقبرةتغريدةأما.طيرانهأوثورتهحالةفيينتفشأبيض

الثانيالصفيرويتلاشى،جليينصفيرينمنفتتكونالشرقية

فصلفىللطيورالأولىالتغاريدمنوهى،انسيابىكلحن

إلىسبعمنفتتكونالغربيةالمروجقبرةتغريدةأما.الربيع

.النايبانغامشبيهةمتقطعةنغماتعشر

على،عادةالأرضعلىعشهالمروجقبرةطائريبني

ويضبع.فيهبيضهليخفيالحشائ!شمنوشكونقبة،شكل

أبيضلونذاتبيضاتسبعإلىثلاثمنالنوعينكلا

قبرةطائرويتغذى.البنىللونالمائلالأحمرباللونمنقط

بذورمنكبيرةوكميات،الحبوببقاياببعضالمروج

.الضارةوالحشراتالأعشاب

الطائر.:أيضاانظر

البحرمنالشرقيالشمالطالركنفيجزيرةقيرص

تركيا،جنوبيكم64بعدعلىتقع،المتوسطالأبيض

إلاأسيا،فيجغرافياقبرصتقعسوريا.غربيكما.و.

جنوبسكانحياةكبيرحدإلىتشبهسكانهاحياةأن

وتتمتعنسبيا.مرتفعالمعيشيومستواهمأوروبا،غربي

المشيدةبقلاعهاكذلكواشتهرت.خلابةبطبيعةقبرص

وجبالها،الرمليةوشواطئهاالقديمةومبانيهاالجبالقممعلى

.الوعرة

أصولإلىقبرصسكانأخماسأربعةنحوينتمي

تركيةأصولإلىالباقيالخمسمعظمينتمىبينما،يونانبة

وتسبب.قبارصةمواطنينأنفسهمتقريباالسكانكلويعد

وقدبينهما.المشكلاتإيجادفيالمجموعتينبينالنزاع

فىالأخرىالدوللتدخلنتيجةمشكلاتحدثت

عامالجزيرةتركيةقواتوغزت.القبرصيةالشؤون

أرسلتالقواتأنالتركيةالحكومةوأعلنتأم749

كبيرجزءعلىالأترأكواستولى،الأتراكالقبارصةلمساعدة

إلىأليونانب،القبارصةآلافوفر،قبرصشرقىشمالمن

البلاد.منالغربىالجنوبيالجزء

قبرصغربيجنوبفياليونانيينمعظمأليومويعيش

.قبرصشرقيشمالفيالأتراكمعظميعيمشبينما

خضعتأنبعدام069عامأستقلالهاقبرصنالت

منالأكبرالجزءويقع.أم878عاممنذبريطانيا،لحكم

فييقعمنهاجزءاأنإلا.اليونانيةالمنطقةفىنيقوسيا

نيقوسيا.أنظر:.التركيةالمنطقة

رئيسفيهايقوم،جمهوريةقبرص.الحكمنظام

الدولة،رئيسبمهامأم!06عاملدستوروفقاالجمهورية

قبرصياالدولةرئيسيكونأنويجبالوزراء.ورئيس

رئيسنائبيكونوأن،اليونانيونالقبارصةينتخبهيونانيا

ويتيح.الأتراكالقبارصةينتخبهتركياقبرصياالدولة

اليونانيينالقبارصةبينالسلطةاقتسامأيضاالدمشور

والمؤسساتالتشريعيةالهيئةفيالأتراكوالقبارصة

.الأخرىالحكومية

داخلانشقاقاأم749عامالتركيالغزوأحدث

حكومةالجزيرةغزوإثرالأتراكوكون،القبرصيةالحكومة

مهامهاأداءواصلتالقبرصيةالحكومةأنغير،منفصلة

بانشقاقالمتعلقةبالتفاصيل.للإلماماليونانيينالقبارصةبقيادة

المقالة.هذهمنتاريخيةنبذةانظر:،الحكم

فيالقبرصيةالمدنسكانمنالكثيريسكن.الس!كان

الغربي.الوازعلىمشيدة،ضخمةسكنيةعمارات

اوالحجرمنمبنيةمنازلفىالقرىسكانأكثريةوتقطن

المتقدمينالرجالبعضويرتديفناء.منهاواحدلكلالطين

تسمىالزخارفكثيرةملابسالريفيةالمناطقفيالسنفى

وقمصاناطويلةتنوراتالنسوةبعضوترتديفراكاس

ساركماس.تسمىقصيرة

بين-والكتابةالقراءةيستطيعونالذيننسبةتبلغ

لكلإلزامىوالتعليم.%09نحوقبرصفى-البالغين

منعددوهناك.عشرةوالثانيةالسادسةسنبينالأطفال

المعل!ن.لتدريبوالأكاديميةالفنيةالمدارس

اليونانيينالقبارصةمنالعظمىالغالبيةتدين

القبرصيةالأورثوذكسيةالكنيسةيتبعونوهم.بالنصرأنية

.بالإسلامالأتراكالقبارصةمعظمويدينالمستقلة

وتنتظم.للغايةخلابةبمناظرقبرصتتمتع.السطح

علىالذهبىاللونذاتالرمليةوالشواطئالوعرةالجبال

الخصيبالعريضميساورياسهلويفصل.الساحلطول

سلسلةوتعدوكيرينيا.ترودوسجبالسلسلتيبين

.الكبرىالسلسلة،الغربيالجانبفيتقعالتيترودوس

وأعلى.كثيفةغاباتالسلسلةهذهأجزاءبعضوتغطي

وتبلغأوليمبسجبلقمةهيالسلسلةهذهفىقمة
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-طرق

وطنلةعاصمة!

أخرىمدن.

اللحرسطحمستوىفوقارئفاع،

الدوليةالحدودليمرحغاليستالخريطههذه

جبالسلسلةوتمتدالبحر.سطحمستوىفوقأم)529

.لقبرصالشماكطالساحلطولعلىكيرينيا

.العامطوالمشمسلطيفمناخذاتجزيرةوقبرص

العامبدايةفىترودوسجبالعلىبكثرةالجليدويتساقط

الحرارةأنإلاشتاء،فمعتدلميسورياسهلأما.الميلادي

ويتراوح.م38منأكثرإلىالصيففصلفىترتفعقد

سما4و.03بينمااسمهلهذافىالأمطارهطولمتوسط

تر:دوسأجزاءبعضفىالأمطاركميةوتصل.العامفي

سم.ا..منأكثرإلى

صناعئانشاطاقبرصفىالسياحةتعدالاقتصاد.

للاستمتاعقبرصالناسمنكبيرةأعدادوتزورمهما.

تشتملومناخها.التاريخيةومواقعها،الساحرةبمناظرها

الزيتونوزيتوالسجائرالإسمنتعلىالرئيسيةمنتجاتها

الشعيريزرعكماوالخمور.والمنسوجاتوالأحذية

،والبرتقال،والزيتون،والليمون،والعنب،فروتوالجريب

هيالجزيرةفيالرئيسيةالمعادن.والقمح،والبطاطس

النحاستنتجقبرصكانتوقدئما.والكرومالأسبستوس

.الاننضبتقدتكونتكادمناجمهاأنإلا

اإتفتقرولكنها،الجيدةالبريةبطرقهاقبرصتمتاز

قبرصفىالرئيسيانوالميناءأن.الحديديةالسككخطوط

لارنكا.فىالرئيسىومطارهاولارناكا،ليماسولهما

سكنتالتيالقديمةالشعوبتاريخيرجع.تاريخيةنبذة

اليونانيونفيهاوأستوطن..مق0006عامحوالىإلىالجزيرة

كانتالتيالمدن-الدولفيهاوأنشأوا.مق0021عام

الإغريق.ان!:.القديمةاليونانيةالمدن-بالدولشبيهة

منكلقبرصغزا-السلامعليه-المسيحوقبل

وأدخل.والرومانوالفرسواليونانيينوالمصريينالاشورش

عامالجزيرةإلىالنصرانيةبرناباوالقدي!بولسالقديس

منجزءاقبرصصارتم033عاموفى.م45

ريتشارداستولىأم191عاموفي.البيزنطيةايلإمبراطورية

لأحدباعهالكنهقبرصعلى-إنجلتراملك-الأسدقلب

موجزةحقائق

نيقوسيا.:العاصمة

والتر!جة.اليو،دية:الرسميةاللغة

كم602العربإلىالشرقم!مسافةوأطول2كم15229:المساحة

كم.أ12الحموبإلىالشمالمنمسافةوأطول

فوقام/529ارتفاعهويبلغأوليمبسحبلهوارتفاعأعلى:الارتفاع

البحر.سطحمستوىهوارتفاعوأدنىاجحر.اسطحمستوى

742لأ...أم699عامتقديراتحمسبالسكادعدد:السكان

السكاني:التوزيع2،/كمنسمة97:السكانيةالكثافة.نسمة

السكانعدد.الريميةالمناطقفي%44،الحضريةالمناطقفي56%

عدديصلأدويقدر.سممة185.261:أم769عاملتعدادوفقا

نسمة.000.771حواليإلىم1002عامسكالها

،قينوالى،والليمون،لعم!وا،الجنةوليمونالشعير:لزراعيةاالمنتجات

الإسمنت،:المناعيةواللنتجات.والقمحرالمطاطس،،والرتقال

أماوالخمور.والمسحوحاتوالأحذيةالريتونريتووالسحائر،

.والكرومالصخريالحريرعلىفيشتملالتعدين

الحرية.ترنيمةمعماها:حملة:الوطنيالنشيد

إلىضاربأصفربلونقبرصخريطةتتوسطهأليصلونه:العلم

رمزاأخضرانزيتونعصساتحتهومرسوم(،للنحاس)رمزاالححاسى

.للسلام

القبرصي.الجميه:الأساسيةالوحدة:العملة

فيكياسحعممكرجحجبهحع-لأ

اس!ا"-1!

سوز!سركلأ":.!4

ل!نلى!ص!!جص-

إكبردن/!ححلا-*3ص

..-مصر-ي!رالمملكة إفريقيا!السعه

!إأ-3!!رر!ضأسثدرياا!كد

شلال%-أكمكر!إئلرلزسكارلسمنر

لمتواابيض!لأالبحراتىأكببسابدنا!جوكر.

كيتىكورماكي!%ظوسهادصاتر.

!لئوسكبرشيا.شوكاأء

ليولويوس

حئرمورلوأ0336---....عوص-حوحل؟صحط!

بوموسرأسرلو1ام()؟12.سبريوسايوش

.سيرا--"سلاأطص

كيبشورنوتىأ!ئمفسجبل-صاكاكيور"هالمحاتيلىكبآفاماده!ربها
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لب؟!!؟لا3ص.د!.؟رنانججيركوكيب

سء!.را.

ين3؟ئي.!.كأ-!حي!

لالوس"!قيفيلا"إبسكوبىجممر-مونتى.كركشيكيب%

وكلياليماسورييأنهـثطالمدوالأبيضصالخر

أكبممك!كىحبرظاكروتيري.كرإنرف2خرأ5

الا3جاتاكيب

75001!يلى.ء2.د
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قبرصعاصمةنيقوسيا

توضح.مدنهاوكبرى

الحضارةتأثيرالصورة

الفنعلىالتركية

القبرصي،المعماري

وجبالالمآذنوتبدو

خلفيةفىعاليةكيرينيا

.الصورة

فىالجزيرةالعثمانيونالأتراكوفتح.الفرنسيينالنبلاء

حتىوحكموها،الميلاديعشرالسادسالقرنسبعينيات

حولتالتيبريطانياإلىسئموهاعندماام878عام

.أم259عامملكيةمستعمرةإلىالجزيرة

قامالميلاديالعشرينالقرنمنالخمسينياتفي

بحملةمكاريوسالأسقفبقيادةاليونانيونالقبارصة

عرفتسريةمنظمةوكونوا،اليونانمعللاتحادسياسية

ضدعنيفةعصاباتحربشنتأيوكا،باسماختصارا

عامالجزيرةفيالطوارئحالةبريطانياوأعلنت.البريطانيين

إلىمكاريوسبريطانيانفتأم9ء6عاموفي.ام559

الأترأكوأجتمع.الهنديالمحيطفيسيشلجزيرة

حيث،ام959عامبسويسرازيوريخفيواليونانيون

مستقلة.دولةقبرصتصبحبأنيقضيلاتفاقتوصلوا

استقلالهاقبرصونالتزيوريخاتفاقيةعلىبريطانياوافقت

كلوضعتهدستوربمقتضىام069عامأغسطس16فى

قبرصالتركيةالقواتغزت

علىوسي!رتأم،749عام

فيالداكنباللونالمظللةالمنطقة

اليولانيونيسيطربينما.الخريطة

الفاغ.اللونذاتالمناطقعلى

الأتراكالقبارصةقادةبموافقةوتركياواليونانبريطانيامن

اتفاقيةوتركياواليونانبريطانيامنكلووقعت.واليونانيين

علىبالسيوةبريطانياواحتفظتأستقلالها.لقبرصتكفل

علىودهكيلياأكروتيريمنكلفيعسكريتينقاعدتين

الجنوبي.الساحلمناطقامتداد

،الجديدةللدولةرئيسامكاريوسالأسقفأصبح

للدستور،تعديلاعشرثلاثةام639عامفيواقترح

وقالللبلاد.أفضلإدارةإلىيؤديسوفذلكأنبدعوى

عارض.بالشللالحكومةأداءتهددالدستورموادبعضإن

التعديلاتالأتراكالقبارصةوقادةالأتراكمنكل

القبارصةسلبإلىستؤديأنهامنهماعتقاداالدستورية

بينالقتالواندلع.الدستوريةوضماناتهمحقوقهمالأتراك

ما469عاموفي.الأتراكوالقبارصةاليونانيينالقبارصة

بينماقبرصإلىالسلاملحفظقواتالمتحدةالأمأرسلت

المشكلة.لحلمستمرةالجهودكانت

مماالمجموعتينبينآخرصراعنشبأم679عاموفي

ما679عاممنالفترةوفي.جديدةأزمةنشوبإلىأدى

والقبارصة،الأتراكالقبارصةعقدأم479عامإلى

حولاتفاقإلىالوصولبهدفمحادثاتاليونانيون

ظلتالخلافاتأنبيدالتقدمبعضوحدثالدستور،
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عامللجمهوريةرئيممئامكاريوسانتخابأعيد

مأ749عاميوليوشهروفى.أم739وعامأم689

أسوناني!تاالضباطبقيادةالوطنيالحرسقواتأطاحت

وخلفهقبرصمنذلكإثرعلىفرالذيمكاريوسبالرئيس

ولكنه،سامسوننايكوسالصحفيالناشرالرئاسةفي

بعدهالرئاسةمهاموتولىواحد،أسبوعبعداستقال

القبرصي.النوابمجلسرئيص!كلرديسغلافكوس

.قبرصبغزوتركياقامتبمكاريوس،الإطاحةوعقب

اليونانيين.والقبارصةالأتراكبينالنطاقواسعقتالواندلع

قبرصشرقىشمالفىواسعةأجزاءعلىالأتراكواستولى

قبرصر.غربيحنوبإلىالقبارصةاليونانيينآلافوفر

أغتالاوقفإلىالنارإطلاقوقفمفاوضاترأدت

فيأطدزأسةرئيساقبرصاإمكاريوص!وعاد،أغسطسفي

سبايروسوخلفهأم779عاموتوفى،أم749عامأواخر

تركياأنإلا.القبرصىالنوابمجلسرئيسكبريانو

.سبايروسبحكومةالاعترافرفضواالأتراكوالقبارصة

اليونانيينوالقبارصةالأتراكالقبارصةممثلووظل

عاممنذوينفضونيجتمعونوالأتراكاليونانوممثلو

ل!صلجديدةدستوريةترتيباتإلىالتوصلبغيةأم749

إدارةحولالشديدةالخلافاتأنإلا.قبرصجزيرة

أغبارصةاأعلناا759عاموفى.قائمةمازالتالبلاد

نأالأتراكامنوغيرهدنكتالقرؤوفبقيادةالأتراك

الذاتي،بالحكمتتمتعمناطهتقبرصرمنالشماليةالمناطق

عاموفي،أجةالفيدرااقىكيةالقبرصيةالولاياتوسموها

جمهوريةالمناطقهذهالأتراكالقبارصةأعلنام839

وعلى.عالتركيةقبرشماليجمهوريةسموهامستقلة

تركياماعداأحالمادولوكل،المتحدةالأمفإنحالأي

القبرصيةالحكومةبقيادةواحدةدولةبقبرصتعترف

الغربي.الجخوبفياليونانية

.المتحدةالألم؟الثالثمكاريوس:أيضاانظر

الفلوك!.:انظر.ئبات،لقبسا

.الأقباطان!:.القبط

لطائرةا؟(والبحارةلضباط)السفينةا:نظرا.افن

(.التحكمالصحئلأحهزة)الا!شخدام

.المرشدةالسمكةانظر:.سمك،الثيطان

المستوىعلىاستخدتالمترهلةالقبعات

عامفيالأستراليةالكومنولثقواتبين،الع!لي

علىأعلىإلىالقبعاتهذهطرفرفعوتم.أم309

كانتالتيالعامةالخدمةشارةوضعمعالأيسرالجانب

بشكلأستراليةالقبعاتتكنولم.اطشرقةأسشمساتمثل

منكلفيلهاالأستراليةالقواتلبسأنإلا،مطلق

أدخلولقد.وطنيارمزاتصبحجعلها،العالميإتالحربين

الأ!شراليةالقواتبينالقبعةهذهبرايعر،تومالكولونيل

الفكتوريونالفرلمسانيلبسهالكيم،1885عامفي

فىأعلىإلىمعقوفةحافتهاوكانت.البنادقحملة

عينفىمباشرةالنظرمنأغواتالتتمكنالأيمنالجانب

بهم.المرورعندبالتفتي!القائمالضابط

منوتتكون.الرأسأغطةمنعديدةلأنواعالمممالميعة

معظمفيدائريةوحافةاشرأسيلامسأسذياالحزء:هوتاخ

مثل:الأخرىالرأسأغطيةعنالقبعةوتختلص.ا!،حوال

البرنسى.وقلنسوةالخوذةووالقلنسوةالنسائيةالقلنسوة

علىحافةتوجدلاوقد،صغيرةحافةالقبعاتولأغلب

المقالةهذهفىتستخدمكماقبعةكلمةولكن.الإطلاق

أيضا.حافةلهاليسالتيالرأس!أغطيةإلىتشير

والشكل،المادةفىواسعنحوعلىأ!بعاتاوتتنوع

فعلى،الناسوعاداتالمناخعلىكبيرةبدرجةمعتمدة

محكمةفروقبعةالروسيأغلاحايلبس،المثالسبيل
أمريكافىالبقرراعيويلبساخبرد.منأضقيهأضفصي!!ا

عادتهمنجزءابوصفهااللبادمنجوشوقبعةالجنولية

قبعةالشماليةأمريكافىالبقرراعىزيلبس.أضقليديةا

القواتأفرادويلب!م!.الشمسمنللوقايةالحافةعريضة

زيهم.منجزءوذلك،للقبعةمختلفاشكلاللبلدالمسلحة

للملابس.مكملشىءأنهاعلىالقبعاتالناسيلبصكما

.القبعاتأشكالغالباالاجتماعيةالمنزلةتحددوهكذا

يكونواأنفيالناسرغبةنئكنالقرونمروعلى

.المعتادةغيرالقبعاتمنكثيرةأنواعالملبسمنمقي

النساءارتدتالميلاديعشرالخامسالقرنوخلال

هينينتسمىطويلة،الشكلمخروطيةقبعةالأوروبيات

،أم،2و.واحدمتربينالقبعةهذهارتفاعتراوحوقد

وطويل.طلية!خمارلهاوكان

الرجالمنعندكلشائعةجينزبرهقبعةأصبحتث!ا

لهاوكان،الميلاديعشرالثامنالقرنأواخرفىوالنساء

والشرائط.بالريشزينتوقدعريضةحافة

القبعاتالناسيلبس.القبعاتالناسيلبسلماذا

لفئةالتمييز2-)الحماية(،الوقاية-أ:الآتيةللأغراض

لوقايةقبعاتارتداءفىأولأالناسوبدأ.الزينة3-،معينة

الحارالمشمسالمناخففي.المناختأثيراتمنأنفسهم

الشمص.أشمعةمنقدراالحافةأحريضةاالقبعاتتحجب

تسمىكبيرةقبعاتالمكسيكيينمنكثيرويلبس
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المستعملةالقبعاتأنواعبعض

الحاضرالوقتفى

،عديدةلأممبابالقبعاتالاسيلبس

إلىتشيرالتيالقبعاتالناسويرتدي

أشكالها.فيكبيرتنوععنهنتح

الضرر،منوالحمايةالمنانجتأثيراتمنللوقايةالقبعةتلبسأنفيمكن

القبعاتارتداءاسبابإن.للزينةالقبعاتبعضترتدىكما.وظائفهم

إندونيسيافيفلاحور

المتحدةالولاياتفيشر!ط

بناءعامل

المكسيكفيثيرانمصارع

سيبريافيراع

اكيج-كاكاءاإيرس

بر!!

4ثهيرريهبر*!

إنجلترافيرجل

المناخأقاليموفى.القشأواللبادمنتصنعوهيالصمبريرة

ويلب!م!فرو،أوصوفقبعاتغالباالناسيلبسالبارد

شديدةصوفيةقبعاتأوروباشمالأقصىفياللابيون

المناطقبعضوفي.الأذنعلىتتدلىقطعةلهاالإحكام

باختلافتختلفالواقيةالقبعاتمنتشكيلةالناسيلبس

الشتاء،فيفروقبعةيلبسونفهم.المناخيالفصلوتغير

فيالحافةعريضةوقبعةالخريفأوالربيعفيمطروقبعة

الصيف.

يلبسالمثالسبيلوعلى،الحمايةكذلكالقبعاتوتوفر

والمستخدمونالأمريكيونالقدمكرةولاعبوالبناء،عمال

منللحمايةمعدنيةأوبلاستيكيةخوذات،السمكريون

الذينعملطبيعةعنالقبعاتتعبرأنويمكنالضرر.

ورجال،المناجمبعمالالخاصةكالقبعاتيرتدونها،

المهرجينمنكتيرويلبس.الثيرانومصارعىالإطفاء

وبين.والسعادةالمرحعنليعبرواملونةمضحكةقبعات

يدلأنيمكنأميشباسمالمعروفةالدينيةالجماعةأفراد

الشخصكونعلىتاجهاوارتفاعالقبعةحافةعرض

أنهايعتقدونالتيالقبعةالناسمعظمويلبسلا.أممتزوجا

الغرضيكونأنيمكنذلكومع.جذابينتجعلهم

منوكثير.الهويةعنالتعبيرأوالحمايةهوللقبعةالرئيسي

الفرو،منالمصنوعةالبرنصرقلنسوةمثلالواقيةالرأسأغطية

رأسأغطةوحتىمعا.وأنيقةجذابةتبدوالمووقبعات

لكىمصممةالعسكرينوالمستخدمينالشرطةضباط

تقليدا،تلبسمعينةقبعاتوهناكمرتديها.مظهرتحسن

بدونللرأسصوفئاغطاءالناسيرتديمثلا،أسكتلنداففى

منجزءوهذاالتاميهيسمىالمركزفيكرةولهحافة

الوطنية.عادأتهم

قبعاتالناسارتدىمتىأحديدريلا.تاريخيةنبذة

قدالأولىالرأسأغطيةتكونأنالمحتملومن،مصةلأول

ساكنوكانوربما،المناختأثيراتمنللوقايةأرتديت

البرنسقلنسوةارتدواقدالختلفةالباردةالمناخيةالأقاليم

بعيد.أمدمنذالفرائية

إلىإشارةقبعاتالناسارتدىالقرونمروعلى

تيجاناالنبلاءارتدىالقديمةمصرففي.الاجتماعيةمنزلتهم

الإغريقارتدىكما..مق0031عامجدامبكروقتفي

وارتدى.مراتبهمإلىترمزلكيقبعاتالقدماءوالرومان
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القبعاتبعض

الماضيمن

الختلفةالموادواستعمال)الموضة(السائدالريفيالتعييراتشملتعديدةلأسبا!التاريععبركثيراالقمعةأشكالتنوعت

بعضمنتشكيلاتهناكولكنالشك!!،فيالموضحةالماضى!بعاتغالبيةاستحدامأطلوقد.الرأسأعطيةصنعفي

دلبس.مارالتوالعمامةالبيريهمثلالقبعات
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!كا"لأ؟!!7"لم

،لمص-ا38إنجليزيةجينزبرهلعه

ر-،،ح!لأءلاعشرالثاسالقرنأوأحر

لماءغ-الفرنهالقبعة

العشري!االقردعشرييات

.!!..1ا-؟كسم..ء-ءلم
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وتجعةألمانيرأسغطاء

ما002عامالفارشةالعما.مة
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01*س!في%

!ت*1برأ7تممبم!لى--*
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ةا!لآلماحك!ب"):ح!ص،+فية

...اخزر،..!طما-إ!صاأ.

*أ-؟اء"119مالزواياثلايخةتجعة

عشرالناشالقرد

---أنلأ،!1+-ء

نرإلأ%!*سحس-3-3لا-لأ!ا211-والم

"ع

اباتسوس

.مق004عامحوالي

حضك!ص،لمع

أوروبيفارسءقبعة،أ

عشرالسابعالقرد

أمريكيةرل!مةقبة

عترالتاسعالقرد

/لمخ!جؤ"به!جه!/وإبر

ا!مريكيةابوبهتتجعةا،لألأ

\!أعشرالتاسعالقرد111

رو")ك!:،!3؟.

تصنعوكانتالبلوستسمىقبعاتالقدماءالإغريقبعض

قبعاتتكونقدالحاضرالوقتوفي.صوفيةأنسجةمن

شبيهةوهىسيبريا.منأجزاءفيموجودةزالتماالبلوس

باسماوتعرفشرابةولهاحافةلهاليسالتيالرأسبأغطية

طربولق.

الناسارتدىالميلاديعشرالرابعالقرنوبحلول

تشكيلةتطورعنهنتجمما،اطزينةمتزايدبشكلالقبعات

.الأشكالفيدائمةتغيراتوحدوثالقبعاتمنكبيرة

أشكالمامنطقةفىالناس!يختاركثيرةأحوالوفي

.أخرىمنطقةفىالملبوسةالقبعات

الميلاديين،عشروالخامسعشرالرابعالقرنيينوخلال

القبعاتمننوعاالغربيةأوروبافيالنساءارتدتمثلا،

غطاءمنأولأالشكلهذأأخترنوقد،العمامةتشبهالتى

الضرقفييعيشونالذينالناسيرتديهالذيالرأس

الأقصى.والشرقالأوسط

أشكالتنوعتالميلاديالعشرينالقرنوخلال

عاموفىقبل.ذيعنتوسعاأكثربشك!!القبعة

متدليةالشكلجرسيةقبعةالنساءارتدتأم029

المهرجقبعةارتدينأم039عاموفى.الخميةتسمى

عامومنذ.لأعلىمقلوبةعريضةحافةلهاكانالتى
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النساءمنكلبينشعبيةأقلالقبعاتأصبحتام069

.لوالرجا

؟الخوذة،العمامة،الملابس؟ديربى:أيضاانظر

لطربولق.ا

تعيع!التيالشعوبتستخدمهالنعالمننوعالقيقاب

يطلقالنعالوهذههولندا.فىالرطبةالمنخفضةالمناطقفي

جفافهاللقدمتحفظوهىكلومبيناسمالهولنديونعليها

بعضفىالناسويرتدي.أخرىأنواعأيمنأكثرودفئها

داخلبعضهميلبسهاخشبيةنعالأوبلجيكافرنسامناطق

بيوتهم.

عبريةكلمةوهي.اليهوديةفىصوفيةحركةالقبلافية

حولالتعاليممنمجموعةالقبلانيةوتقدم.التلقيتعني

وسيلةخيرفإن،التعاليملهذهووفقا.والخلقالإلهطبيعة

نفسه.فىالفردتأملهى،اللهإلىالوصولمنتمكن

ويستعجل.الشخصيالنقاءإلىالوصولالقبلانيويحاول

اتباعالغايةهذهوتتضمن.السلامعليهالمسيحمجيء

بعضويستخدمالشر.لدفعبهاوالتقيداليهوديةالأحكام

سحريةقوةبوصفها،معينةمقدسةكلماتالقبلانيين

معانىيجدونوهم.المعجزاتوصنع،المرضىلمعالجة

.الانتصاراتتلكعليهايبنونالمقدسالكتابفيخفية

عافمواالذينالحكماءإلىالقبلانيينتعاليموترجع

توسعأقصىحققتقدالحركةأنإلا.ام..عامحوالي

أوروبافيالحديثوالعصر،الوسطىالعصورفيلها

زوهارباسمالمعروفالكتابويحتوي.الأوسطوالشرق

هذايكونأنويحتمل.للقبلانيةالأساسيةالتعاليمعلى

القرنفيليونديموسيسالأسبانيتأليفمنالكتاب

ضمنالقبلانيينمنالكثيروهناك.الميلاديعشرالثالث

عليهايطلقالتيالحركةفىخاصة،الحالييناليهود

الهازيدية.

اللغة.وادابها،العبريةأيضا:انظر

،المغولأسرةأسس!ام(.492-)1216دخانقبلاى

إلى9271منالفترةفيالصينحكمتالتي،يووانأو

لمانجيووشقيقالطولويابناكانخانوقبلاي.أم368

وغزا.خانلجنكيزوحفيداالرابعالعظيمبخانالملقب

عامفيمانجيوتوفيوحينما،وأناميونانخانقبلاي

الإمبراطوريةوحاكمالعظيمبخانقبلايلقبأم،925

المنصب.بهذالهيعترفوالمالاخرينإخوتهلكن،المغولية

تحتمتحدينيظلوابأنلورثتهخانجنكيزتحذيروتجاهلوا

وحدةعرىانفكتماوسرعانواحد،عظيمخانراية

بكاملها.المغوليةالإمبراطورية

(الان)بكينكامبالوكفيعاصمتهخانقبلايوأقام

)هانغتشوكوينزيعلىقواتهواستولت.ام426عامفي

وفى.ام276عامفيالحاكمةسونجأسرةعاصمة(الان

منبالقربالسونجأسطولقواتهدمرتنفسهالعام

قبلايأتم،م9721عاموبحلول)كانتون(.غوانغزهاو

ولأول.خانجنكيزعهدفيبدأالذيالصينفتحخان

بأسرها.البلادهمجيشعبيغزوالصينتاريخفيمرة

جنوبفيالاخرىوالبلدانوكمبوديابورماوأرغمت

.يووانأسرةلحكامبخضوعهمالاعترافعلىآسياشرقي

وجاوه،اليابانلغزومحاولاتهفيفشلخانقبلايأنبيد

الغربيالنصفعلىالمباشرةالسيطرةعنأيضاعجزكما

ازدهرخانقبلايحكمظلوفي.المغوليةالإمبراطوريةمن

جميعفيالبلدانمعالثقافيةالعلاقاتوأقيمتوالعلمالفن

العالم.أنحاء

بولو،،الإمبراطورية،المغولية،جنكيزخانأيضئا:انظر

ماركو.

المشرفة.الكعبةالقبدة(بم)استقبالالصلاةانظر:.القيلة

جدإلىيرجعواحدنسبإدىتنتمىجماعةالقييلة

ماوغالبا.فرعيةوعشائربطونعدةمنوتتكون،أعلى

لهم،وطنايعدونهمشتركاإقليماالقبيلةأفراديسكن

تضامنأو،متجانسةثقافةولهم،مميزةلهجةويتحدثون

الأقل.علىالخارجيةالعناصرضدمشترك

منالرغموعلى،الباديةلأهلالأكبرالمجتمعالقبيلةتعد

فيسواءالمجتمعاتمنكثيرفياندثرقبيلةمصطلحأن

يستعملهاحيةتزاللااللفظةأنإلا!الشرقأوالغرب

بانتمائهممنهمكثيرونيفتخربل،مكانكلفيالعرب

هذاأننجدذلكمنالنقيضوعلىبعينها.قبائلإلى

التيالشعوبمعظملدىآخرمعنىاتخذالمصطلح

كلمةالأوروبيينمعظمأطلقإذالغربيةالدولامشعمرتها

تقدماأقلكانتالتىالمستعمرةالشعوبعلىقبيلة

البدائيه.المجموعةمعنىلديهمالمصطلحواكت!سب،منهم

يعدونالأخرىالشعوبوبعضالأفارقةمنكثيرانجدلذا

منكثيرلجأهذاأجلمن.لهمتحقيربمثابةقبيلةكلمة

الأمةأو،العرقيةالمجموعةمثلأخرىتقسيماتإلىالعلماء

بينيفرقونالعربالأنسابعلماءولكن.الشعبأو

علىمقدمةشمعوبكلمةوردتوقد،والقبيلةالشعب

لتعارفوا!وقبائلشعوباوجعلناكم):تعالىقولهفيقبائل

.31:الحجرات

تنازلياترتيباالعربقبائلبترتيبالأنسابعلماءقام

عدنانمثل،الشعب:كالاتى،بينهمطفيفباختلاف
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تريشمثل،والعمارةوضر،ربيعةمثلوالقيلة،وقحطان

وبنىمخزوموبنىمنافعبدبنيمثل،والبطن،وكنانة

مثلبموالعشيرةالمطلببنىمثلوالفخذبم،هاشموبنيأمية

وبنيطال!أبيبنىمثل،الفصيلةو،شسيبانوبنيتميمبني

.العباس

كمااندثرمامنها،العالمقاراتكلفيالقبائلتنتشر

ومنها،الجرمانيينمثلالأوروبيةالقبائلبعضمعالحالهو

الشماليةأمريكافيالهنودقبائلمثليندثركادما

المتاخمةالحضريةالمجتمعاتفيذابماومنها،والجنوبية

وتختلفآسيا.غربيجنوبقبائلملعضالحالهوكما

وأنظمتهاوفنونهامعيشتهاوطرقالقبائلهذهعادات

ألاجتماعية.

وجودجماعةأيلقيامالاجتماخعلماءيشترط

الجماعة،وعاطفة،المكانىالاستقرارهما:عنصرين

منتتألفالتىاغبيلةافيمتوفرانالعنصرانوهذان

الم!صانية،دائرتهافلها،مترحلةبدويةكانتفإنعشائر،

مافإذالاخر.حينمنتتغيرالدائرةهذهأنرغم

أفرادهابينينشأواحدمكانفىالعشائرهذهاسشقرت

بهذاوالقبيلة.القرابةرابطةأزرهمنتشدأقوىتضامن

عشائرهابعضكانوإنحتى،محليمجتيمالمفهوم

وكل.متجاورينيعيشونلامترحلينأفخاذهاأو

منالمعروفمجالهاأي،الديرةتسميهمالهامجموعة

أفرادتشدعاطفيةوشائجالجميعبينوتربط.الأرض

العصبيةعليهايطلقماوهىبعضهمإلىالجماعة

الجماعةبوحدةالشعورمنالعصبيةهذهوتنبع،القبلية

أرضعلىيعيشونكونهمومنالقربىصلات!ن

.واحدة

يكادونالعربالأنسابعلماءأنمنالرغمعلى

نأإلا،القبائلطبقاتترتيبمنتقدمماعلىيتفقون

جعلتكرهاأوطوعاأكانتسواء،القبائلهجرةحركات

وقلماوالأفخاذ،البطونذابتإذمستقر،غيرالترتيبهذا

وحدةوصارت،والفصيلةالعمارةمصطلحاتاستخدمت

معنىلتغطيتستخدمصارتبلشيوعاأكترهاالعشيرة

المقصودبينشديدخلطهناكأصبحأنبعدأحياناالقبيلة

الفخذ.أوالبطنمن

الأسريةالحياة

طريقعناجتماعيةزمرفىالقبيلةأفراديرتبط

أهمالقرابةرابطةوتمثل،والعلاقاتالروابطمنمجموعة

يسمىماداخلبالزواجالروابطهذهوتزداد،الروابطهذه

والمطعمالمسكنفيالخاصنظامهالهاالتىالممتدةبالأسر

والتقاليد.والأعرافالأسماءواختيار

خارجمنالعربيةالقبيلةأفراديتزوجقلما.الزواج

زواجيتمحينماأحياناذلكفيشجاوزقدولكن،العشيرة

ودعمالصلاتلتوثيقالعشائرزعماءلحضبنات

بأنللقبيلةالداخليأضظامايسم!!ولالينها،الأحلاف

بمثابةيكونذلكلأنأغبيلة،اخارجمنرجلاالمرأةتتزوج

عداءإلىيؤديقدالقبيلةفيالزواجلنظامصريحةمخالفة

لابنزوجةالقبليالمجتمعفيتعدالفتاةأنذلك.وحروب

فيها،يرغبلمإذاإلاع!ها"ابنبيدوحلها"عقدهاعمها

ولعل.القبيلةحدودداخلتريدبمنتتزوجأنفلها

يوثقولا،نقيةدماءهمأنيرونأنهماذلكفىالسبب

دمائهمصفاءفيالقبيلةخارجمنيزوجونهبمفيمن

إلىينتميلامنوكل،العريقةانسابهماوبالتاكطأحربية،ا

"ثلثاو"دساس"العرقلأننقىعيردمذايعدأحشائرا

فيالشبابيتزوجماوغالبا.يقوأ!نكما"لخالهأ!لدا

عادةالزواجويتم.نسبيامبكرةأعمارفىالقبليةالبوادي

الخاطبيذهب.رمزياالمهروي!صن،بسيطةبصورة

ودرج!أمرها.ولىأوأبيهامنالبنتفيطلبانووالده

تذهبأنلابنتهالأبيسمحأنالقبائلبعضعندالعادة

لالكنهةن،عشرأوتسعبنتوهىزوجهابيتإلى

بشؤونخبيرةتكونوحينذاكبلوغها،بعدإلاعليهايبنى

الزوجةبهاتقومالتيالمهامومنوالأولاد.والزوجالبيت

،للضيوفوإكراموغسلطبخمنالمنزليةمهامهابجانب

وتجز،الغنموترعىوتحلبوالشياهالجمالتعلروألها

الذبائحجلودوتدبغ،الفرشمنهلتصنعوتغزلهالصوف

البئرمنالماءتجلبالتيوهيأ!دلاء.واالقربلتصئمنها

الملابس.وتخيط

الشرقفيالقبائلعلىوقفاالمبكرالزواجعادةليعست

الامريكتينفىالحمرالهنودقبائلمنكثيراإنبل،فحسب

11بينعمرفيالفتياتفتتزوجمب!ص،عمرفييتزوجون

من2و.15بينفيمافيتزوجونالفتيانأماعاما،أوه

الهنودقبائلفيابنهمازوجةباختيارالوالدانويقومالعمر.

باختيارللابنفيس!حالشماليةأمريكافىأما،الجنوبية

المستقبل،زوجةوالديإقناعسبيلفى،ويقوم،زوجته

يسكنوبينماقبولهما.لينالالقيمةالهدايامنكثيربتقديم

معالهنديالفتىيسكن،أسرتهمعانشرقفىالقبائلابن

.الأولالطفلينجباأنإلىأ!مويعملزوجتهأهل

الشرقيةالقبائلمجتمعاتمنكلفيويستطئالرحل

ذلكيكثرلكن،زوجةمنأكثريتزوجأنالأمريكتينوفي

.والسلطانالنفوذذويأوالموسرينخصوصاالهنود،عند

الهنود،قبائلجميعلدىموجوداليسالتعددهذاأنإلا

فيوالببلوالأروكواقبيلتىمثلالتعدديحومنفمنهم

الشمالية.أمريكا
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طوالمترملةالزوجةتبقىفقدالزوجتوفىماوإذا

داخلأخرىمرةتتزوجقدأوالشرقيةالقبائلفيعمرها

البيتفيتظلالزوجةفإنالهنود،قبائلفيأما.القبيلة

كانوإنحتىنكاحعقددونالزوجمشقيقوتعيمش

فإنه،الزوجةتوفيتأنحدثوإذا.أخرىزوجةالأخلهذا

بكراتكونأخرىبابنةالزوجالأسرةتعوضأنالمتوقعمن

.المتوفاةاختهاعنبدلأ

كانسواءالكرمفيكبيرةشهرةللقبائل.الضيافة

الهنودقبائلأنالمعلومومن.الغربفيأمالشرقفيذلك

تنشأولم،البيضالوافدينتكرمالأمربادئفيكانت

الأبيفالرجلبادرأنبعدإلاوالبيضالهنودبينالعداوة

رجالأما.للأراضيومصادرةوتشريداقتلابالعداوة

الطويلتاريخهمعبراشتهروافقدالعربيالشرقفيالقبائل

ويرى.الضيفوإكراموالنخوةالصدرورحابةالنفسبكرم

نهارأوليلمنوقتأيفيالضيفاستقبالأنبعضهما

جماعةعلىشخصأقبلوإذا.أداؤهعليهمفروضواجب

ويسقىأحدمندعوةدونطعامهميشاركهميأكلون

عنيسألأنقبلمراتثلاثالعربيةالقهوةالضيف

الرجلفقروليس.عشيرتهوعنأجلهامنأتىالتيحاجته

شيئايجدلمفإن،الضيفاستقبالرفضفىسبباغناهأو

ضيفه.يكرمحتىاستدانلضيفهيقدمه

فعلى،أخرىإلىقبيلةمنالضيافةعاداتتختلف

خدمةعلىرجالهاكليقومقبائلهناك،المثالسبيل

لهويقدمون،الديرةبيوتأفضلإلىويأخذونهالضيف

وأوينحرون،والقهوةوالقرصانوالعسلوالسمنالتمر

ليشاركهم.الديرةفىمنكلويدعون،لهيذبحون

وأالسبيلعابرفمنهم،الضيوفحاجاتوتختلف

يطلب!نومنهم،وقرابةمعارفلهزائرأوحاجةطالب

مصيبةأوجائحةبهنزلتمنومنهم،بلادهلقحطالجوار

أناسعرفوقد.عينيةأوماديةمساعدةطالباوجاء

حاتمذلكومنبالكرماشتهرواالعربيالتاريخفيبأسمائهم

طىء.قبيلةإلىينتميالذيالطائي

قبائلجميعحزمابنأرجعوالأسماء.الأنساب

والعتقتنوخ:هيقبائلثلاثسوىواحدأبإلىالعرب

فعلى،بطونعدةمنمجتمعةقبيلةكلوتتألف.وغسان

فيوأقاموااجتمعواقبائلعشرمنتنوختتألف،المثالسبيل

العتقأما)المقام(،التنخإلىنسبةتنوخفسمواالبحرين

أعتقهمثمبهمفظفرعل!الرسولعلىاجتمعواقومافكانوا

علىنزلواالأزدمنبطونفعدةغسانأما،بذلكفسموا

به.فسمواغسانيسمىماء

أسماءهيأسماءالقبائلأسماءبينمنأنيلاحظ

بينتوجدكما،سماويةأجرامأوجمادأونباتأوحيوان

علاقةذاتكلماتالنعسبفيالواردةالمصطلحات

مانوعمنصلةالتسمياتلهذهيكونوقد.والدمبالجسم

مردوراتعدالطوطميةوهذه.الطوطمانظر:.بالطوطمية

نباتاأوحيواناتتخذالقبيلةكانتوقد،البدائيةالقبائلعلى

علىأوعنها،ويدافعيحميهاأنهوتعتقدلهاأئاكوكباأو

بطعها.تؤذيالتيالكائناتمنكانإنيؤذيهالاالأقل

طوطمها.تقدسالقبائلكانتلذا

القبائلبعضبهاتسمتالتيالحيواناتأسماءمن

،وسلحفاة،ودب،وذئب،كلب:العربيةغيروالعشائر

عندذلكأمثلةومن.وبطةوهر،وثور،،وثعلبونسر،

والسرحان،والنمر،،وكليب،كلببنو:العربقبائل

وغيرحنظلةوبنو،غرابوبنو،يربوعوبنوجحعق،وبنمو

ذلك.

أبنائهاأسماءاختيارفيمذاهبالعربيةللقبائلكانت

معصراعهمفيبهيتفاءلونكانوامافمنهاوبناتها،

بهتفاءلواماومنها.وظالم،وغلاب،غالب:مثلأعدائهم

ماومنها.وسعيدوسعدوعامر،،دراك،مدرك:مثلللأبناء

وليثأسدنحو:لأعدائهبمترهيباالوحوشبأسماءسمي

وأالخشنةالاشجاربأسماءسميماومنها.وضرغام

بأسماءأو.وقتادة،وسلمة،وسمرة،طلحةمثلبمالغليظة

وصخر،وحجير،حجر،مثلالأرضمنغليظةأجزاء

"لم:الأعرابأحدسحئلوقد.وجرول،وجندلوفهر،

وعبيدكم،وذئبكلبنحوالأسماءبشرأبناءكمتسمون

أبناءنانسميلم!إنما:فقال"لمورباحمرزوقنحوبأحسنها

لأنفسنالم".وعبيدنا،لأعدائنا

القبائلألممماءعنالعربيةالقبائلأسماءتختلفلا

للاباءذكورأسماءفهى،الساميةالقبائلسيمالاالأخرى

فهيالقبائللبعضمؤنثةأسماءوجدتوإنالأجداد،أو

الحالةتلكفيوتكونوغيرهماوبجيلة،خندفمثل:قليل

إليها.القبائلنسبتمواضعألممماءأوقبائللأمهاتأسماء

غيرهدونإليهوانتسابها،الرجلإلىالقبيلةتسميةوتعود

كثرةأووإقدامهلشجاعتهبينهميشتوبأنالقبيلةأفرادمن

وربما،أحفادهوكذلكإليهوغيرهمبنوهفينعسب،ولده

غيرإلىالرجلينضموقد.أحفادهغيرإليهالنسبةإلىأنضم

فلانحينئذ:فيقالإليهمفينسبوالموالاةبالحلفقبيلته

نألهيجوزالحالةهذهوفي.فلانبنيمولىأوحليف

إلىيخعسبأو،الثانيةالقبيلةإلىأوالاولىقبيلتهإلىينعسب

الكليبي.ثمالتميميفلانمثلا:فيقالكلتيهما

والحروبالقبليةالعصبية

وذويللأقاربالعصبيةفيالقبليةالعصبيةتتجلى

القبيلةإطارداخليكونالعصبيةمنالنوعوهذا.الأرحام
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واحد،نسبيربطهمالقبيلةأفرادأنمنالرغمفعلىذاتها.

احمومةاأبناءأمثالمنالقربىذويبينالكائنالرباطأنإلا

القبيلةوأفراد.العامالنمسبمنأمتنيكونوالخؤولة

البيتفىمعهميشتركمنبنصرةبالتزامهمايشعرون

الفخذفيمعهمالمشتركنصرةذلكبعدتأتىثم)الفصيلة(

منشأناأضعفللقبيلةالعصبيةأنوبم،العشيرةثمفالبطن

ماعلىتطغىالقبيلةعصبيةأنإلا،العشيرةنحوالعصبية

نأيمكنكما-القبيلةيهددالذيالخطربمقدارسواها

الأخرىاالقبائلإلىالقبيلةنظامالعصبيةهذهتتجاوز

الأفراداأحديطلبحينوذطثالولاءبمعصبيةأو،المتحالفة

تحتيكونلأنحصانةيكتسبثمومنماقبيلةمنالجوار

أبنائها.منفردكأيلحماشهالقبيلةوتهبحمايتها،

تنتهيأنمامتصلةحروبفيالقبائلكانتالثأر.

يخضعالذيالوحيدالقانونوكان.أخرىحرباتبدأحتى

وكانتبالثأر.الأخذقانونهوالقبيلةجمئأفرادله

نزاعأو،إهانةتسببهافقدبمتافهةلأسبابتنشبالحروب

علىاختلافبسببأو،مختلفتينقبيلتينمنشخصينبين

فتنتشربعضإنىبعضهاوينضمالعشائرفتشتبك،المرعى

عظيمة.مقتلةبينهماوتحدث،كثيرةقبائ!!بينالحرب

أقبلإذااعتالاعنويتوقفوننهارا،يتحاربونكانواولأنهم

وحروبهماوقائعهمسمواصباحا،القتاليعاودونثم،الليل

فيالميدانىمنهاذكريوم002.1بلغتإنهاقيلأياما

يذيومالأيامهذهأشهرومنيوما،132الأمثالمجمع

قبيلتيبينالبسوسوحربوالفرلربكربينوكانقار،

عبسقبيلتيبينوالغبراءداح!روحربوتغلببكر

.العربأيامانظر:.وذبيان

؟الإغارة:الحروبمننوعينالعربيةالقبائلرجالعرف

عرفواكذلك،الفروقويومالهباءةيومفيحدثكما

بالفرسبعضهماتصالبعدوذلكنسبيا،المنظمةالحروب

كالغساسنة،بالبيزنطينبعضهماتصالأو،الحيرةكعرب

وكانوا.بردانويومحليمةيومفئبوضوحذلكبداوقد

بالنظامخاطفةبسرعةويغيرون،تعبئةغيرعلىيخرجون

البادية.إلىيفرونطوردواإذاثم،الشيخبهيأمرالذي

قبلماإلىالقبائلتستخدمهاكانتالتيالأسلحةأما

الرماحفيتتمثلفكانت،والبندقيةالباروداختراع

استعمالهموكان،والنشابوالقسىوالدروعوالسيوف

فىالعربيرفيقفكانالعسيفأماقليلا.الأخيرللسلاح

يفارقه.يكادلاوترحالهحله

والأحكامالمبيلةزعامة

شخصيةوجودفىالقبيلةوحدةتتجلى.القبيلةشيخ

فهو،القبيلةموقعباختلافكثيرةبأسماءتعرفمحنكة

وغالبا.الزعيمأوالرئيسأوالأميرأوالشيخأوالقبيلةسيد

رأيوسدادحكمةذامجرباشيخاالقبيلةزعيميكونما

الغنائم.ويقسمحروبهافيالقبيلةيقود،الثروةفيوسعة

تكنلمالاباء.عنتورثالزعامةهذهكانتماوغالئا

كونهاحدإلىتصلوقدإطلاقها،علىالقبيلةشيخسيادة

سوىالحقوقمنلهوليس،الأحيانبعضفىرمزية

حقوقه.منأكثرفت!صنواجباتهأماالتوقير.

فيابئذاتإصلاحالثسيخبهيقومماأهمومن

يسمعوأنالقبيلةفىالكباراستشارةمنا،ولابد،قبيلته

.الحقوقفيمتساوونأكفاءلأنهماغبيلةامنفردكل

علىالقبيلةأفرادبهايرغمماديةقوةالقبيلةلشيخوليس

القبيلةمنفردولأي.والعرفالتقاليدهىوإنما،الطاعة

فيعليهولكن،القبيلةزعيميتخذهقرارأيعلىالتمرد

الهجرهذاويسمىيهجرها،وأنالقبيلةيدعأنالحالةهذه

الحلع.

كلأفرادتنافسالواحدةالقبيلةفيالبطونتشعبتإذا

يجمعهمكانوإنوالشرفالزعامةلهمتكونأنفىبطن

كماالمنافسةهذهأجلمنيتقاتلونوقدواحد.أصل

وبن،وذبيانعبسوبينوالخزرجالأوسبينحدث

ومضر.ربيعةوبينوهاشمعبدشمس

أنهإد!،وراثةتكونقدالقبيلةزعامةأنمنالرع!اعلى

لاقدبصفاتيتميزأنالزعامةلهذهسصدىللديينبغى

وحسنالجرأةالصفاتهذهأبرزمن،غيرهعندتجتمع

مطلبانوالإقداموالشجاعة.الإقناععلىوالقدرةالسمعة

شقدمأنعليهإذبمالقبيلةزعيمفىتوافرهماينبغيضروريان

يتحملوأن،المستجيرينيجيروأن،الحروبفيالصفوف

وهوأخطاء.منالقبيلةأفراديرتكبهقدماالقبيلةباسم

منتدفعهوما،القبيلةجرائرمننصيبأكبريتحملالذي

قليلالصدررحبرزيناوقورايكونأنوينبغي.ديات

فطايكونوأن،للضيافةبيتهيفتحأنويجب.الكلام

أفرادبينتقعالتيوالمشكلاتالخصوماتفضفىكيسا

.عشائره

يوزعالذيوهو،الحربيعلنالذيهوالقبيلةوشيخ

القبائلأمامقبيلتهويمثل،الصلحيبرمالذيوهو،الغنائم

وهو.القبيلةلأنسابالحافظهويكونماوغالبا.الأخرى

لذلكوالزمانالمكانويحددللرحيلالأوامريصدرالذي

القبيلةعليهتجمعالذيالرأيينفذأنوعليه.الرحيل

الشورية.مجالسهمفىوحكماؤها

نظمتهاصارمةلقوانينالقبيلةتخضع.الأحكام

الخلافاتحلفيالقبيلةأفرادويلجأ.والأعرافالتقاليد

قوانينهالهاخاصةقبليةمحاكمإلىبينهمتنشأالتى

يهدفرادععقابدمأوتعدأوجرمولكل،المتوأرثة
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القبيلةفيالشرفمقوماتأهمحفظإلىالنهايةفي

.والعرضوالدمالمالو!ط

نظامالقبليوالقضاء.القبيلةفيرفيعةمكانةللقاضي

ويثق.القبيلةلدىالمعروفةالأنشطةكليغصمتكامل

لأن،تتزعزعلاراسخةثقةقضاتهمفيالقبيلةأفراد

القبائلوتطلقوتقاليدها.العشائرأعرأفمنتنبعأحكامهم

وأماكنها،القبائلباختلافتختلفأسماءقضاتهاعلى

والشامالعربيةالجزيرةبلدانبعضفيالقاضيفيسمى

فيهيفترضلأنهبذلكوسمى،العارفباسموالعراق

ويسمىوعاداتها.القبيلةلأعرافالشاملةالعميقةالمعرفة

يفرضلأنهالفريص،باسمأحياناالقبائلبعضعند

القبيلة،لأعرافطبقاتنفيذهالواجبالجزاءبحكمه

لأنذلك،المرضيباسمالقبائلبعضلدىيعرفوكذلك

تلىالعارفومنزلة.بحكمهترضىالمتخاصمةالأطراف

يفصلأنأحيانا،،القبيلةولشيخ.مباشرةالقبيلةشيخمنزلة

أفرادبينتقومالتيالمنازعاتمثلالخ!سوماتبعضفى

الأراضي.حولقبيلته

إلىأحكامهممعظمفي)القضاة(العارفونيعستند

عنجيلاالقبيلةتوارثتهاالتيالقبليةوالأعرافالعادات

وأالسواديوالأعرافالعاداتهذهوتسمىجيل.

التيالقضايابازديادالعارفونهؤلاءتمرسوقد.العوايد

حتىوالذكاءالإدراكبسعةواشمتهروافيهايفصلون

ماوهوالقبلىللقضاءمرجعياأساساأحكامهماعتبرت

الفقهفييسمىمايطابقوهو،المثيلاتعندهميسمى

القضائية.السوابقالحديثالقضائي

قضاةيصدرهاالتيالأحكامتتراوح.العقوبات

وأ،والتعويضاتكالدياتالماديةالعقوباتبينالقبيلة

عقوباتأوالجلد،أوالسارقيدكقطعبدنيةعقوبات

صغارحقفيتصدرأحكاموهي،إصلاحيةتأديبية

يكونماوغالبا،الحكمإصدارالقاضيوعلي،السن

وأحبعساويكون،الحدثأمروليأوالابهوالمنفذ

.نحوهأوجلدا

الأمة

العربأيام

البدو

العرب

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

العشيرة

العرقيةالمجموعة

الأمريكيونالهنود

الموف!وععرعنا

الأسريةالحياة-1

الزواخ-أ

الضيافة-ب

والأسماءالأنساب-ج

والحروبالقبليةالعصبية-2

الثأر-أ

والأحكامالقبيلةزعامة-3

القبيلةشيخ-أ

الأحكامب-

العقوبات-!!

م(.674-؟هـ،45-؟)الأئصاريقتادةأبو

فيه!قالقي.اللهرسولوفارسالخزر!،منصحاي

الحارثاسمه(.قتادةأبوفرساننا)خير:الغزواتبعضفي

بدرا.يشهدولمبعدها.وماأحدغزوةشهد.ربعيابن

هـ،5سنةفياليهوديالحقيقأبيبنسلامقتلفيشارك

مات.وصفينالجمليومطالبأبيبنعليمعكان

بالمدينة.

م(.736-068اهـ،18-)61دعامةبنقتادة

العربيةفيعلم.الخطابأبو،السدوسيدعامةبنقتادة

حافظ،مف!سر،،محدث،والنسبالعربوأيامواللغة

قطلمحدثماقلت:يقولوكان.أكمهضريراكان.علامة

قال.قلبىوعاهإلاشيئاقطأذنايسمعتوما،علىأعد

يسمعلاالبصرةأهلأحفظقتادةكان:حنبلبنأحمد

واحدةمرةجابرصحيفةعليهقرئتبمحفظهإلاشيئا

لهروى،بهالاحتجاجعنأحدسأخرولمفحفظها.

)العراق(واسطفيمات.وغيرهمالستةالكتبأصحاب

.بالطاعون

الجلد،،البنفسجيةفوقالألثعةانظر:.القتامين

الشعر.بمالشامة

متعمدااخرشخصضدشخصيرتكبهاجريمةالقتل

الحقدأوالكراهيةبسبب،مقبولعذرأوشرعيتبريردون

عمدا،فيهاالقتليعدأخرىمواقفهناكولكن.الطمعأو

اخر،شخصاشخصيقتلكأن،القتلنيةتتوافرلملوحتى

يقومعندماأو،يقتلهأنلافقطإيذاءهيقصدكانبينما

لشخصشديدإيذاءأوموتإلىيؤديقدأنهيعلمبعمل

العمد.القتلجريمةفيمتهمايعدالحالةهذهفيآخر.

أنهيعنيقتلجريمةارتكابعلىيقدمالذيوالشخص

النيةمحليحلالتجاهلوهذا،البشريةالحياةقيمةيتجاهل

أونفسبغيرنفساقتلمن...):تعالىلقولهللقتلالحقيقية

فكأنماأحياهاومنجميغاالناسقتلفكأنماالأرضفيفساد

علىيقدممنوعقوبة32.:المائدةجميعا...!الناسأحلا

ذلكتعالىاللهبينكماشرعياجزاءقصاصايقتلأنالقتل

الفتلىفيالقصاصعليكمكتبآمنوالذينأيهايا):قولهفى

.781:البقرة!...بالأنثىلأننىوابالعبدوالعبدبالحرالحر
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جهنمفجزاؤهملعمدامؤمنايقتلومن)أيضا:تعالىوقال

عظيما!عذابالهوأعدولعنهعليهاللهوغضبفلهاخالدا

39.السحاء:

كثيرفيعمداقتلاالخطأالقتلحوادثأغانونايعدلا

جريمةتوجيهدونمذنباالسائقيكونلالذا.الدولمن

نأبشرط،وقتلسيارتهأمامشخصسارإذابحقهالقتل

هدهمثلفىالواجبةالاحتياطاتك!!اتخذقديكون

أص!اوإنحتىبتهور،سيارتهيقودكانإذاول!ش.الحالات

أمحمد.اعيرالقتلتهمةإليهتوجهفقد،الحادثفيسسب!

كثيراأقلالحالاتأعلبفىالعمدغيرالقتلعقوبةتكون

إلىديةدفعأوالسجنضمنهامنالعمد،القتلعقوبةمن

ذلك.وغيرأهله

فيالمتبعالقانونيالنظام)أيالعرفيالقانونوبمقتضى

(،المتحدةوالمملكة،الأمريكيةالمتحدةالولاياتمثلبلاد

القوةمنالأدنىالحديستخدمأنللمواطنيحق

انظر:.قانونيغيرهجومضدنفسهعنللدفاعالضرورية

يؤديقد،اضادرةاالأتالحابعضوفى.العرفىالقانون

يبررماهسايكودأسةالحاهذهوفي،المعتديقت!!إلىهذا

ماإذاول!ش.جريمةأنهعلىإليهينظرولا،العملهذا

يعد،لفسهعنللدفاعزائدةقوةعليهالمعتدىاستخدم

عمد.غيرقتلجريمةعمله

الخطأ.القتل،الجريمةبمالإعدامعقوبة:أيضاان!

العمدالقتلعنيختدم!قانونيمصطدحالخطأالقتل

غيرعليهويطلقحقدأوأكيدةبرغبةيصاحبلالأنه

المتعمد.

إلىالخطأالقتلالدولمنالعديدفيالقانونويقسم

فيفيهالقتليتمفالإرادي.إراديوغيرإرادي:قسمين

علىرداأي،مسبقةخطةأيدونالحدثحرارةذروة

أغعل،ابلارت!طالشحصرلإثارةكافوهوالاممتفزاز،

علىالسكوتالعاديللإنسانيمكنلاحيث

أثناءفيآخررجلايقتلالذيفالرجل.الاممتفزازات

بالقتليدانمسبقتخططأيدونعنيفةمشاجرة

.يدللإراا

القتلمنآخرنوعاتحددالقانونيةالأنظمةبعضوهناك

مسؤوليةيعانيالإنسانأنتقررحيث،الإراديالخطأ

تعطيلعليهايترتبشمديدةذهنيةإعاقةإلىتؤديمتضائلة

.الدماغ

فإنهالإهمالعنأضاج!ااأوالإراديغيرالخطأالقتلأما

فإذا.خاطئبفعلالقاتلانشغالأوللإهمالنتيجةيحدث

غيرالخطأالقتلبتهمةيدانفإنهماشخصامهملسائققتل

.ال!رادي

لأهلالديةالإسلاميالتشريعفىالخطأالقتلعقوبة

لكن.متتابعينشهرينصيامأورقبةعتقكفارةمعالمقتول

،أخرىإلىدولةمنالعقوبةتختلفالوضعيالقانونفي

النوعهذامثلفيعموماالمتبعةالعقوبةهوالسجنولكن

القتل.من

القتل.أيضا:انظر

م(.ء85-767هـ،024-)015البغلانيقتيبة

إمام،البغلانيرجاءأبو،أضقفياجمي!!لنسعيدبنقتيبة

والليثمالكاسمعسنة،صاحب،أ!ةرحا،محدت،حافظ

كتب.ماجةابنسوىالجماعةعنهوروىوطبقتهما.

لهروى،تدليسلهيعرفولا،طبقاتثلاثعنالحديث

()668مسلملهوروى،أحاديخط3(0)8البخاري

ببغداد.وفاتهوكانتحديثا،

بنقتيبةالبدخي،انظر:.البلخيسعيدبنقتيبة

سعيد.

م(.7هـ،966-ءا69)94مسلمبنقتيبة

أبوأبوه.الباهليالحصينبنعمرزبرابنقتيبة

!أالزبر.بنمصعبمعقتلفيمنقتلصالمسلما،

الأمويةالدولةفيقتيبةنشأ.أميهب!ىعهدفيالفتوحقادة

خوارزمإقليممروانبنعبدالملكوولاه،المروانية

وضرب،الصينأطرافوغزاوسمرقند.وسجستان

جميعا.النهرماوراءبلادلهودانت.الجزيةعليها

ثلاثاممتمرتالتيولايتهخلالفتوحاتهواشتهرت

وعندماكثيرا.خلقايديهعلىاللهوهدى.سنةعشرة

حسنةالعلاقةتكنولم،سليمانأخوهخلفهالوليدمات

قب!،يديهتحقبماالاستقلالقتيبةفأراد،قتيبةوبينبينه

انظر:.المهلببنيزيدمكانهويوليسليمانيعزلهأن

يقبلولم،سليمانطاعةبخلعفجاهر.المهلببنيزيد

قتله،فيوسعوا،عنهونفروا،وقادتهجندهمنهذلك

عشرأحدمعهوقتلسود،أبيبنوكيعقتلهأمروتولى

فيبفرغانةذلكوكان.إخوتهوأبناءإخوتهمنرجلا

.خراسانبلادأقصى

-828هـ،276)213الدينوريقتيبةابن

.الدينوريقتيبةبنمسلمبنعبداللهأبومحمدم(.988

ويعد،المعرفةموسوعى،ولغويوناقدوأديبوفقيهعالم

إلىانتقلثبم،بالكوفةولد.للهجرةأتأ!ثااأ!رداأعلاممن

عنهمفاخذ،والكوفةالبصرةعلماءاستقرحيثبغداد،

والأدبوالكلاموالنحوواللغةوالفقهوالتفسيرالحديث

راهويهبنوإسحاقالسجستانىحاتمأبىمثلوالتارلما
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يحيىوالقاضيالزياديإسحاقوأبيالرياشىالفضلوأبي

مدرسةإمامقتيبةابناعتبرولهذا،والجاحظأكثمابن

البصريةالمدرستينآراءبينوفقتالنحوفيبغدادية

الثقافاتوصراع،العباسيةالدولةقوةعاصركما.والكوفية

أسفروما،العربيةوغيرالعربيةوالأجناسوالفارمميةالعربية

عربي.ماهوكلومعاداةالشعوبيةالحركةظهورمنعنه

لكلفكان.وسقوطهالاعتزالىالفكرصعودعاصركما

كماكتبهموضوعاتوتحديد،تفكيرهمعالمفيتأثيرهذلك

مؤلفاته.فىيظهر

لقبثمومنالدينور،لمدينةقاضيااختير

الذي،العباسيالمتوكلالخليفةعهدوفى.بالدينوري

وشهربغداد،إلىقتيبةابنعاد،المعتزلةفكرهيمنةأزال

خصومها،حججوتفنيدالسنةلإعلاءوسخرهقلمه

بمنزلةالسنةأهلفىإنه:يقالأناستحقوبذلك

المعتزلة.عندالجاحظ

خلقعليهفتتلمذ،بالتدريساشتغلبغدادوفى

درستويه،ابن:مثلعلمهإليناونقلوا،كتبهرووا،كثيرون

وأبوبكر،المالكيمروانبنوأحمد،السكريوعبدالرحمن

وغيرهم.المرزبانبنخلفبنمحمد

منإماماويعدونه،عليهويخنونيحبونهالسنةوأهل

وابنالذهبيوالحافظالبغدأديالخطيبفعلكماأئمتهم

الدينيةالمعارفموضوعاتهاوتشمل،متعددةمؤلفاته

تأويل:مؤلفاتهأشهرومن،والأدبيةواللغويةوالتاريخية

كتاب،الحديثمختلفتأويل،القرانمشكل

والمشبهة،الجهميةعلىالرد،اللفظفيالاختلاف

تفسير؟القرانإعراب،النبوةدلالة؟الصيامكتاب

وحضارتهم،العربتاريخفيكتبهومن.القرآنغريب

كتاب،والقداحالميسرالأخبار،عيونالأنواء،كتاب

.المعارف

الشعربمالكاتبأدب:واللغويةالأدبيةكتبهومن

المسائل؟الكاتبآلة،الكتابةصناعةوالشعراءبم

المعانيكتاب،المعربةبالألفاظالمغربةالألفاظ،والأجوبة

وغيرها.التقفيةكتابالشعر،عيونالكبيربم

كتبه،موضوعاتوتنوعقتيبةابناهتماماتولتعدد

الفقيهالمتكلمالناقداللغويالعالمفهوموسوعيا،عالمايعد

الشعركتابهإلىوالأدبالتاريخفيشموتهوتعود.النحوي

أثاروما،الكتابهذامقدمةإلىخاصوبوجهوالشعراء،

نقدية.قضايامنفيها

العربعندالعلومالشراسلننبمتصلبانظر:.المثطرة

والتشحيص(.)الأعراضالقلب)الطب(،والمسلمين

-0291اهـ،304-)1338الشعبيقحطان

ورئيسالجنوبياليمنلجمهوريةرئيسأولام(.829

فىوعمل،باليمنلحجفيولدللجي!،قائدوأولللوزراء

لإدارةمديراأصبحثم،الزراعةوزارةإداراتإحدى

للالتحاقمنصبهمناستقال.أم559عامالأرا!ي

رابطةإلىانضمحيثالبريطانيالاستعمارضدبالمقاومة

إلىعادثمأم069عاممنهااستقاللكنه،العربىالجنوب

اليمن.

لتحريرالقوميةالجبهةام639عامفيأسس

نفسهاالسنةفىوأعلنتزعمهاالتيالمحتلاليمنبخوب

اليمنيالوفدأم679عامترأسالبريطانب،.مقاومة

لليمنألاستقلالمنحإلىالراميةجنيفلمحادثات

الجنوجمط.

عليهفرضتثمام969يونيوفىمنصبهمنأقيل

حيثالبلادمنوالطردللاعتقالوتعرضالجبريةالإقامة

.منفاهفىتوفى

.الرأس،الدماغبمالجمجمةان!:.الرأسقحص

أسماكمنأنواعستةعلىيطلقاسمالأفهارقد

أمريكا.كمابشمالالعذبةالمياهفيتعيع!التيالسلور

الزوائدبسببالأقرنبمالبوتالانهارقدسمكيعرف

السبلات،منهاالواحدةوتسمى،القرنتشبهالتيالثمانية

ويشبه.السمكةفممنمتدليةرفيعةأستشعارزائدةوهي

الحراشف.وجودعدمفيالسلورسمكالأنهارقدسمك

منبالقربويوجدالصيد،أسماكأهممنالأنهاروقد

والجداولوالأنهار،،الهادئةوالبحيرات،الببركقيعان

بهامياهفيالعيمقالأنهارقدلسمكويمكن.التدفقالبطجئة

أخرىأنوأعتستطيعلاقدفيما،قليلةأكسجينكميات

قدأسماكوتتناسل.البيئةهذهمثلفىالبقاء،الأسماكمن

أعشالقفيوتضئبيضهاوالصيفالربيعفصلىفيالأنهار

نتوءاتثمانيةلهأنعير،الأخرىالقدأسماكيشبهالأصفرالأنهاركد

مننوعالأنهاروفدالامششعار.قرونتشبهفمهمنبالقربطويلة

السلور.أسماك
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وتسئأسماك.النباتاتأوالجذور،أوالطينفيمحفورة

مائية.قطعانشكلعلىالصغيرةالأنهارقد

وقدالبنيالأنهارقدهى،المعروفةالأنواعأجود

قدلونويكونالأصفر.الأنهاروقدالأسود،الأنهار

أسودأوزيتونيا،أوللصفرةضاربابنيا-عادة-البنيالأنهار

زوائدولهتقريبا،سم05يبلغحتىينمووهو.للزرقةضاربا

البني،الأنهارقدالأسودالأنهارقدويشبه.داكنةاستشعار

حواليطولهويبلغ.منقطغيرأنهكمامنه،أصغرولكنه

وازيتونيا،-عادة-الأصفرالأنهارقدلونويكون.سم04

الجهةمنأصفريكونبينما،العلويةالجهةمن،للبنيضاربا

سم04حواليالسمكمنالنوعهذاطولويبا.السفلية

بيضاء.أوصفراءاستشعارزوائدوله

فيالأصفرالأنهاروقدالبنىالأنهارقدويعيع!

كندا.وجنوبي،المتحدةالولاياتمنالشرقيالنصف

اونتاريومنالممتدةالمياهفيالأسودالأنهارقدويعيش

خلئحتىالعظمىوالبحيراتكندا،فى،الجنوبية

أماكنإلىالثلاثةالأنواعهذهأدخلتوقد.المكسيك

سمك.السلور،أيضا:انظر.كثيرةأخرى

،الطعامأسماكمنرئيسىنوعالقدسمك.سمكالقد،

وهو.الأطلسىواا!ادئاللمحيطهبالشماليةالمياهفىيعي!

البولوكأسماكأيضاتضماالتىالقدأسماكلفصيلةينتمى

فصيلةبعدالثانيةالمرتبةفىالقدأسماكوتأتى.والحدوق

عام.كلالأسماكصيدحصيلةحيثمنالرنجةسمك

غالباتستخدمالتىالرنجةعكسعلىيؤكلمعظمهالكن

وزراعية.صناعيةلأغراض

زعانف،خمسالقدلسمكة.والسلوكالشكل

الأسود،أووالبنىوالأحمرالرماديمنها،مختلفةوألوانها

الأجزاءعلىالصغيرةالسوداءالنقاطمنعديدوجودمع

التيالقدسمكةنوعطولمتوسطيبلغ.السمكةمنالعليا

5.4منووزنها،لممم09نحوالأطلسىالمحيطفيتعيش

منأكبرحجمهيبلغقدبعضهاأنرغمكجم،11إلى

فنادراالهادئالمحيطفيتعيع!التيالقدسمكةأمابمذلك

!كجم.إلى51.منووزنهاواحدامتراطولهايتجاوزما

تصعدلكنها،المحيطقاعمنبالقربالقدأسماكتعي!

عندالسطحمنتقتربوأحياناالماء،عمقمنتصفإلىغالبا

كماساعة.6القدسمكةسرعةومتوسط.الطعامتناولها

الشتاءأواخرفىالمحيطأعماقفىالقدسمكةتبيض

وسبعةثلاثةبينالمعتادفىالسمكةوتضع.الربيعوبواكير

منفقطصغيرةنسبةلكن.الواحدةالمرةفيبيضةملايين

سمكأنواعمعظمبيضويطفو.الحياةلهاتكتبالبيض

وهيالممائية،العوالقمنوتصئجزءاالماءسطحعلىالقد

وبحرالهادكئىالمحيطشمالىمياهفىيعيمقالهادئالمجطقدسمك

الأنواعأهممنيعتبركما،اعاحرةاأمحداءاأسماكصويعد.ليرع

لعيد.رسمحذا!سمكاأصماعةلالسة

الأسماكوتتغذى.الطافيةالصغيرةالمائيةالكائناتكتلة

سبعةنحوالقدتباشمكةوعندما.بالعوالقالفقسحديثة

تتغذىحيثالمحيطقاعنحوتتحرك،ونصفسنتيمترات

.الروبيانسمكوصغاربالديدان

،الأسماكبصغارالنموالمكتملةالقدسم!!تتغذى

تأتيكما.والروبيانالبحرسرطانمثلوالمحاروالحبار،

شيءكلعلىالأطلسيالمحيطفىتعيمقالتىالقدسمكة

،والأصدافالصخورفيهابماطريقهافىتجدهقدتقريبا،

الغذاءبهضمالسمكةمعدةفىالقويةأصعصاراتاتقومإذ

هضمه.عليهايستعصيماتلفظث!ا،البحريةحياءالأأو

مننوعا25هناك.وتسويقهالقدسمكعحيد

يعدجميعاعليهاالقداسمإطلاقكانوإنالقد،أسماك

نوعويعد.العامطوا!القدأسماكتتوافرالمجاز.بابمن

أسماكأهمالأطلسيالمحيطفىيعيع!الذيالقدسمك

أماكنوأفضل.السنويةالصيدحصيلةحيثمنالقد

خاصة،الشماليةأمريكاشمواطئقبالةبالأطلسىالصيد

ومنطقةبكندا،نيوفاوندلاندأمامبانكسالجراندمنطقة

ماساشوسيتسبولايةبوسطنأمامبانكجورجيز

القدصيدمناطقأهمتقع.الأمريكيةالمتحدةبالولايات

الأطلسيالمحيطمنالشرقىالشمالىالجزءيحويهاالتي

النرويج،وبحر،بارنتسبحرمنطقةوفيآيسلندا،حول

.الشمالوبحر،البلطقوبحر

مياهمنالهادئبالمحيطالموجودالقدصيدمناطقتمتد

كربأ.وكوريااليابانإلىشمالابيرنجبحرإلىكاليفورنيا

وتتصدر.بيرنجبحرشرقيجنوبفيصيدهمناطقوأفضل

القدسمكتصيدالتيالدولالأمريكيةالمتحدةالولايات

فيواليابانالثانيةالمرتبةفىروسياوتأتيالهادئبالمحيط

الثالثة.المرتبة

نأدونطويلةلفترأتالقدبسمكةالاحتفاظويمكن

القرونوفىوتجفيفها.تمليحهاثمشوهاطريقعنتفسد

فيالتلفسريعالغذاءنقلتستطعالسفنتكنلمالماضية

جمبمء؟--لأ!يرا
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هذهمثلوفى.الثلاجاتوجودلعدمطويلةرحلات

سفنوبدأترئيسيا.غذاءالقدسمككانالرحلات

القرنبدايةمنذالقدلصيدالأطلسيعبورالأوروبيةالصيد

بالصنارةيتمالصيدكانالبدايةفي.الميلاديعشرالسادس

محلهاالشباكحلتعشرالسابعالقرنمنذلكن،والطعم

أساسي.بشكل

الأسماكظهورمنذالقدأسماكعلىالطلبازداد

،الميلاديالعشرينالقرنمنالخمسينياتفيللطهيالمعدة

ومعهالمقليالسمكتقدمالتيالمطاعماعتمادإلىبالاضافة

مصدرايعدالذيالقدأسماكعلىالمقليةالبطاطس

غنىغذائيمكونوهوالقد،كبدزيتلاستخراج

.دوأبفيتامينات

.الحوتكبدزيتأيضا:انظر

أسماكأكبرمورايقدسمك.سمك،مورايقذ

التيالأسماكمنوهو،العذبةالمياهفيتعيشالتيأستراليا

محبوبةأنهاكما.بشدةالأسماكصيدهواةعنهايبحث

كجم،9.حواليالأسماكهذهبعضتزنطعاما.بوصفها

وتعيش.كجم03شيوعاالأنواعأكثروزنمتوسطويبلغ

كما.دارلنج-موراينهرمنطقةكلفيالأسماكهذه

كلارنسونهريكوينزلاندفيمارينهرفيأيضاتوجد

السدود.مياهوفىويلزساوثنيوفيوريتشموند

النصرانيةالكنائسمنالعديديطلقهالذيالاسماسا!

الربانيالعشاءأو،المقدسالقرباناحتفالإقامةعلى

لتقديمالمصلونيجتمعالطقسهذاوفي.معتقدهمحسب

ويسمي.الاحتفالفيوالمشاركةللهوالتمجيدالشكر

الكنائسوبعض،الكاثوليكيةالرومانيةالكنيسةأتباع

.القداسالاحتفالهذاواللوثريةالبروتستانتية

قداسالأول:رئيسيينجزءينمنالقداسشكون

موعظةوعلى،المقدسالكتابمنقراءاتعلىيشتمل

القربانصلاةشعائرإحدىيتضمنالثانىوالجزء،دينية

أسالروهوالأخير،العشاءتذكرحولتتركزالتىالمقدس

ويبتهلونالترانيمالمتعبدونينشد.المقدسالقربان

.القداسأثناءبالدعوات

.يومالعذراء،مريمتطهيرانظر:يوم.،الشمعقداس

ام(.223-4711هـ،62.-541)قلىامةابن

المقدسيالجماعيلىقدامةبنمحمدبنأحمدبناللهعبد

وهىبجماعيل،ولدمحدثفقيه.الحنبلىالدمشقيثم

وقرأ،دمشقإلىرحلثم.بفلسطيننابلسبجبلقرية

المكارمأبىومن،والدهمنالكثيرالحديثوسمع،القرآن

إلىرحلثم.وغيرهمصابربنالمعالىأبيومن،هلالابن

ثمعلمائهامنوسمعالغنيعبدالحافظخالتهابنمعبغداد

وأفتىبرع.الحنبليالمذهبفيحجةكان.دمشقإلىعاد

متواضعا،ورعازاهداوكان.كثيرةفنونفىوتبحروناظر

.والقيامالصيامكثير،للقرآنالتلاوةكثير،الأخلاقحسن

أفقهالأوزاعىبعدالشامدخلما:حقهفىتيميةابنقال

إمامقدامةابنكان:الحاجبابنعنهوقال.قدامةابنمن

والخاطرالوافربالفضلتعالىاللهأختصهالأمةومفتيالأئمة

بمثلهوضنتالأمصاربذكرهطنت،الكاملوالعلمالعاطر

فأما.والعقليةالنقليةالحقائقبمجامعأخذقدالأعصار،

ميدانه،فارسفهوالفقهوأما،فرسانهسابقفهوالحديث

كثيرةكتبله...الغزيرةالمصنفاتولهبالفتياالناسأعرف

فىويقع،الفقهفيالحزقيشرحفيالمغنيأشهرها:

أربعةفيويقعالفقة،فيالكافي،مجلداتعشرة

فىوالأخيرانالعمدة،الهداية؟الفقهفيالمقنع،مجلدات

وقدالفقهأصولفيالمناظروجنةالناظرروضة؟الفقه

ولهالعاطر.الخاطرنزهه:سماهشرحابدرانابنشرحها

كثير.وغيرها،للخلالالعللمختصرأيضا

0012هـ،682-)795محمدأبو،قدامةابن

عمرأبيالشيخبنعبدالرحمنالدينشممسأم(.283-

تولىمنأول.الحنبليقدامةبنمحمدبنأحمدبنمحمد

الدين.نجمابنهوتولاهتركهثم،بدمشقالحنابلةقضاء

ديانةوأكثرهمالناسأعلممنكثير:كانابنعنهيقول

حسن،صالحوسمتهديمع،عصرهفيوأمانة

عنهروىأصوليا.محدثافقيهاكانووقار.وخشوع

اشتغل.وغيرهمتيميةوابنعبدالدايموابنالنووي

انتهتوإليهطويلا،زماناالعلموأقرأ،والفتوىبالتدريس

.عصرهفيالمذهبرياسة

فقهفيللمقنع،الكبيرالشرحوهوالشافيكتبهمن

الحنابلة.

منم(.489؟-هـ،)؟-337جعدربنقدامة

وأحدوناقدأديب،الهجريالرالغالقرنفيبغدادعلماء

والفلسفة.المنطقعلمفيكبيرإسهاملهالبلغاء،الكتاب

باللهالمكتفيالخليفةيدعلىأسلمثمنصرانياكانإنهقيل

العباسي.

هذهومن،العقلانيوالنقدالفكرعلىمؤلفاتهتعتمد

السياسة،،الألفاظجواهر،الخراجالشعر؟نقد:المؤدفات

زهر،البلدانالمسافربموزادالقلوبنزهة؟الجدلصناعة

.المؤلفاتمنذلكوغير...،الربيع

بغداد.فىتوفي
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قديمصحابى،مظعونبنعثمانشقيقم(.657-ء29

شهد.المديمةثمالحبشةأرض:الهجرتينهاجر.الإسلابم

عمرولآهعثهش!.اللهرسوأ!معالمشاهدوبقيةواحدأبدرا

سنة.وستينثمانوهوابنمات.البحرينعلى

دهذاوتعالىسبحانهاللهوضعهالذيالمحكمالنظامالمدر

والسنن،الكونعليهايسيرالتيالعامةوالقوانينالوجود،

فلا،اللهأرادهماأصقدرفا.بالمسبباتالأسباببهاربطالتى

تعالى:قال.ومشيئتهأدلهبإرادةإلاالكونفيشيءيحدث

قل!:تعالىوقال.94:أغمرا!بقدرخلقناهشيءكلإنا)

.أد04عمرالىآللله!كلهالأمرإن

،الإيماناأركادمنالسادسالركنهوبالقدروالإيمان

حديثففىبه،يؤمنحتىمؤمناالإنسانيعتبرولا

بالقدر)وتؤمن:قالعئىصرالرسولأن،السلامعليه..جبريل

مسلم.أخرحه(وشرهخيره

لا،بالمصادفةتقعال!صنفىالأحداثأناعتقدفمن

ما):تعالىقالح!افر.فهووتقديرهوعلمهاللهبتدبير

كتابفيإلاأنفسكمفيولاالأرضفيمصيبةمنأصاب

.22؟الحديدسملر!ثواللهعلىذلكإننبرأهاأنقبلمن

،وشرهخيرهاغدر:بايؤمنأدإنسانكلعلىيجب

أضافذة،اومشيئته،أغديمااللهلعلمايؤمنوأن،ومرهحلوه

.الكونهذافيالشاملةوقدرته

درجتار:أغدرباأ!لإيمانبالقدر.الإيماندرجات

سيفعلماذأالأزليعلمهبمحضيعلمتعالىاللهبأناللإيمان

والمعاصى،الطاعاتمن،أحوالهمجميعويعلم،الخلق

مقاديرالمحفوظاللوحفىكتبقدوأنه،والاجالوالأرزاق

وقدرتهالنافذةاللهبمشيئةالإيمانهيالثانيةوالدرجة.الخلق

لميشألموما،كاناللهشماءمابأنالإيمانوهى،الشاملة

وأحركةمنوالأرضالسمواتفييجريماوأنيكن،

ماملكهفييكونفلا!مبحانه،اللهبمشيئةهوإنما،سكون

علىقدرةوللعبادقدير.شيءكلعلىهوإذيريد،لا

قدرتهموخالقخالقهموالله.إرادةولهمأعمالهم

.26:اشمر!شيءكلخالىالله):تعالىقال،وإرادتهم

الإسلامدعا.بالأسبابالأخذينافيلابالقدرالإيمان

علىمإلتوكلالأمورمنأمركلفيبال!سبابال!خذإلى

اللهبإذنإلاالنتائجتعطيلاالأسبابأنإدراكمع،الله

النتائجخلقالذيهوالأسبابخلقفالذي.سبحانه

لذلكيتخذأنبدفلاالصالحالنسلأرادفمنوالثمار،

يعطيقدالزواجهذاولكن،الشرعىالزواجوهوسببا

العليمإرادةحسبيعطيلاوقد،النسلوهىالثمار،

يشاءلمنيهب):تعالىقالالخبير.اللطفومشيئةالحكيم

هـاناثاذكرانايزوجهمأو-إ:الذكوريشاءلمنويهبإناثا

.94،05:الشورىقدير!عليمإنهعقلمالشاءمنويجعل

يأخذأنفعليهالأمور،م!أمرأيفىالمجاحأرادومن

ذلك.بعد،اللهعلىويتوكل،إليهتقوداشتىبالأسباب

مقصرا.كانبالأسبابالأخذتركفمن

القدر،منهيالمشروعةالأسبابأن!ي!الرسولبين

منصحيحبإسنادماجةابنروىوقد،التداويذلكومن

)تداووا:قالكل!تهاللهرسولأنشريكبنأسامةحديث

معهوضعإلاداءيفحلمسبحانهاللهفإناللهعباد

وعلاجا.دراءأيشفاء(

التيالأممباببمباشرةإلاالتوحيدحقيقةتتمفلا

الذيالتوكلفيفيقدحتعطيلهاأما،تعالىاللهوضعها

فيينمإلعبدماحصولفىاللهعلىأغلبااعتمادحقيقته

هذامعبدولا،ودنياهدينهفىيضرهماودفع،ودنياهديمه

معطلاكانوإلاللأسبابأبعدمباشرةمنالاعتماد

ولاتوكلا،عجزهالعبديجعلفلا.والشرعللحكمة

رضيالخطاببنعمرالمؤمنينأميرأنكروقدعجزا.توكله

زاد،بلايحجونكانواأليمن؟أهلمنجماعةعلىعنهالله

منناساالخطاببنعمرلقى:ضرةبنمعاويةأ!قافذمهما.

بل:قال،المتوكلوننحن:قالوا؟أنتممن:أ!فقااليمنأهل

ثم،الأرضفيحبهيلقىأسذياالمتوك!!إنما،المتآكلونأنتم

الله.علىيتوك!!

آثاربالقدرللإيمان.المسلمحياةفيبالقدرالإيمانأثر

الصالحللعملحافزأقوىأنهمنها،المسلماحياةفىإيجابية

فالمسلمون.وثقةوعزمبثباتالأمور،عظائمعلىوالإقدام

،الإسلامدعوةينشرونالأرضأرجاءفىانطلقواالأوائل

الله،ممبيلفيبدمائهمومضحين،بالمصاعبمبالينغير

منرائعةمواقفمنالتاريخسجلهمامنهموكان

اللهقدرإلىالاطمئنانمع،الشدةعلىوالصبر،الشجاعة

هولنااللهكتبماإلايصيبنالنقل):تعالىقال،سبحانه

وكان.هأ:التوبة!المؤمنونفليتوكلاللهوعلىمولانا

لطلبالأرضفىالضربعلىلهمحافزابالقدرالإيمان

تدفقتفقد،الأرضفىالمجهولوأكتشاف،الرزق

أغنىالمسلمونصارحتى،الإسلاميأءأصااعلىالثروات

والعلم،الإيمانعلىقامتحضارةوشيدوا،الأرضفىأمة

الوهنمنعصمةبالقدرالإيمان.بحقالدنياسادةفكانوا

الحياةهذهفيمعرضإنسانفكل.المصائبحلولعند

نأالمصائبشأنومن،ومالهوأهلهنفسهفيللمصائب

لكنحلولها،عندوالجزعالوهنوتحدث،النفوستهز

المصائبتفتفلا،اللهمنبقدرذلكأنيؤمنالمسلم

الحياةفيوالانطلاقالنشاطمعاودةعنتقعدهولا،عزيمته

الله.علىمتوكلاوعزمبثبات
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علىتحعالىفلا،اللهشكرالمسلمعلىالدنياأقبلتوإذا

منأصابما):تعالىقاليبطر،ولايكفرولاالاخرين

أنقبلمنكتابفيإلاأنفسكمفيولاالأرضفيمصيبة

ولامافاتكمعلىتأسوالكيلا-":يسيراللهعلىذلكإننبرأها

،22الحديد:فخور!مختالكليحبلاواللهآتاكمبمالفرحوا

العملعنوالقعود،الناسبعضمنبالقدروألاحتجاج

غيرسبيلهوإنما،للمؤمنينالصحيحالسبيلهوليس

.الإيمانضعافوممبيلالمؤمنين

بحجةمنهأفضلإلىالسىءالواقعتغييرعنوالقعود

للمسلم.تنبغىلاعطمةجهالة،اللهمنبقدرواقعأنه

،بالأسبابويأخذبالقدر،يؤمنأنالمسلممنوالمطلوب

هوفهذا،كانتأياالنتائجبعدهاويقبل،اللهعلىوشوكل

الربانية.العقيدةلهذهالصحيحالفهم

الكريمالقرانسورمنالقدرسورة6.سورالقدر،

.والتسعونالسابعةالشريفالمصحففيترتيبها.المكية

محورلأنالقدرتسميتهاجاءت.آياتخمساياتهاعدد

فيهاأنزلالتىالمباركةالليلةهذهالقدرليلةهوحديثها

العظم.القران

جوانبتتناول،المكيةالسوركسائرالقدر،سورة

معجزةنزولهناومدارها،الإسلاميةالعقيدةأصول

العطم.القرآن،الكبرىالرسول

العظيم،القرآننزولبدءعنالكريمةالسورةتحدثت

منفيهالماوالضهور،الأيامسائرعلىالقدرليلةفضلوعن

التي،الربانيةوالنفحات،القدسيةوالتجلياتالأنوار

لنزولتكرئما،المؤمنينعبادهعلىوعلاجلالبارييفيضها

الملائكةنزولعنكذلكالسورةوتحدثت.المبينالقرآن

هيالقدر،عطمةليلةمنفيالهاالفجر.طلوعحتىالأبرار

تنزلأ!ءشهرألفمنخيرالقدر)ليلةشهرألفمنخير

حتىهيسلامرز:أمركلمنربهمبإذنفيهاوالروحالملائكة

.ه-3القدر:الفجر!مطلع

القرانآيات)ترتيبالكريمالقرانأيضا:انظر

الكريم.القرآنسور(،وسوره

-0061هـ،أ280-001)9السلطان،قدرات

حارب،مسلمفلبينيزعيمقدراتالسلطانام(.671

أنهورغم.الجنوبيةمينداناوجزيرةفيالأسبانيالحكمضد

أنهفىتكمنالرئيسيةقوتهفإنمحاربا،بكونهأشتهر

إلىالأسبانيةالقواتاستدرجوقد.عسكريمخطط

منورجالههومكنهمما،مقاطعتهداخلالمستنقعاتأراضي

وحدوقدعددا.تفوقهمكانتالتيالعدوقواتهزيمة

خلالمنمينداناوفيالمسلمينالحكاممختلفصفوف

الوطنية.لمشاعرهممناشدته

اتخذ،الأسبانضدحققهالذيالنجاحبعد

إحداهما،حربيتينعمليتينقاد.سلطانلقبقدرات

إزعاجبغرض،لوزونفيوالأخرىفيزايانجزرفيم

علىالجهادقدراتاعلن،ام656عاموفي.ألاسبان

الأسبانمنإزعاجدونمابسلطخهمتمتعاوظل.النصارى

وفاته.حتى

ويعتبر.بشغلادقياممعدلالفيزياء،فىالقدرة

ماجسماقوةتحركعندمامنجز،الشغلأنالفيزيائيون

القوةحجمعلىالمنجزالشغلمقدارويعتمد.مقاومةإزاء

.القوةاتجاةفيالجسمفيهايتحركالتيالمسافةوعلى

ذإ.والمسافةوالقوةالزمنعلىالقدرةمفهومويشتمل

فيإنجازهيمكنالذيالشغلمقدارالمبذولةالقدرةتحدد

زمنية.وحدةكل

سواءالشغلمنالقدرنفسمابعملىالقيامويتطلب

بالشغلللقيامأكبرقدرةيلزمأنهإلاببطء،أمبسرعةأتم

الشغلمقدارنفسبعملحصانيقومفمثلا،.بسرعة

01بيأوثانية02فيمعينةمسافةعبرحملاجرإذا

فىالشغللإنجازالقدرةضعفيستخدمأنهغيرثوان

الأقصر.الوقت

التالية:الصيغةوفقالقدرةحسابويمكن

الشغل

------القدرة

الزمن

المسافة.فىالقوةبضربالشغلالفيزيائيونويقيس

:القدرةصيغةكتابةكذلكيمكنلذا،

المسافة*القوة

----------القدرة

الزمبئ

أنهاعلىدائماالقدرةعنيعبر،القياسأنظمةوفي

الزمن.وحداتعلىمقسمةشغلوحدات

.الواطهيالمتريالنظامفيللقدرةالمعروفةوالوحدة

منواحدجوللإنجازاللازمةالقدرةهوالواحدوالواط

يحركعندماالشغلمنواحدجولوينجز.بالثانيةالشغل

انظر:واحد.مترلمسافةجسماالقوةمنواحدنيوتن

زنتهجسملرفعالمبذولالشغلمثلا،لنعتبر،.النيوتن

زنتهالذيالجسمعلىالمنفذةفالقوة.م5لمسافةكجما.

بسببالتسارعفيمضروبةأكجم().كتلتههيأكجم.

تكونوعليه.ثانيةلكلثانيةلكلم8.9هيالتيالجاذبية

نيوتن.89-ثانيةلكلثانيةلكلم8.9*جمأ.القوة

المسافةفيمضروبة(نيوتن)89القوةالمنفذالشغلويساوي
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هوالمنجزالشغلفإنولذا،(.)ءمالقوةعليهانفذتالتى

في4الشغلأنجزمافإذا.جول094=م5*نيوتن89

.واط5.221هيالمستخدمةالقدرةفإن،ثوان

جول5.221جول094

واط5.221=--القدرة

ثانيةأثوأن4

النظامأواسحائدالنظامفىللقدرةالأساسيةوالوحدة

منرطل-قدموينجز.ثانيةلكلرطل+قدمهىالإنجليزي

لمسافةجسماواحدرطلمقدارهاقوةتحركعندماالشغل

أضظامافىالمستخدمةللقدرةأخرىوحدةوثمةواحد.قدم

رطلا-قدما055تعادلالتي،الحصانيةالقدرةهىالسائد

مقدارأساسئاتمثلالحصانثةوالقدرة.ثانيةلكلالشغلمن

قدرةوتعادل.نموذجىجرحصانينفذهاالتىالقدرة

.واط647واحدةحصانية

الموسوعةفيعحلةذاتمقالات

القوةالحصاليةالقدرةالجول

ا!اطارطل-لقدمالشغلا

الطاقة

الدردورية.الفجوةانظر:.الجليدلةالقدرة

القدرةبمالبركانانظر:.الجوديةالحراريةالقدرة

.الحارةالينابيعبمالطاقةمخزونبمالكهربائية

قدرةعنديصتستعولوحطةالحصافيلأر!ا!

.الإمبراطوريالمقاييعرنظامفي(الشغلأداء)معدلمحرك

استعولمنأولواطجيمسالأسكتلنديالمهخدسكان

المحركاتقدرةبينليقارنالحصانيةالقدرةمصطلح

وأصبح.جيمسواطبمانظر:.الحمسانوقدرةالبخارية

مثلالأجهزةقدرةعنللتعبيرمؤخرايستعملالمصطلح

الكهربائيةوالمحركاتوالطائراتالسياراتمحركاتقدرة

الواحدةالحصانيةالقدرةتعريفيمكن.النوويةوالمفاعلات

وأ،الثانيةفىأسشغ!!امنرطلا-قدما055تمثلبأنها

-والقدم.الدقيقةفىالشغلمنرطل-قدم/00033

مسافةواحدإنجليزيرطللرفياللازمالشغلهوالرطل

وتساوي.الواطهىللقدرةالمتريةوالوحدةواحد.قدم

-القدمانظر:.واط7.475الواحدةالحصانيةالقدرة

.طلواا،الرطل

ارتفاعإلىرطلا055زنتهجسمامحركرفعفإذا

00121بمعدلمشتغلايكونفإنه،واحدةثانيةفيقدمين

1(.و001-أ:05582)الثانيةفىرطل-قدم

الحصانيةالقدرأتمنأثنتينالمحركهذاويولد

رطلا051وزنهرجلتسلقوأذا2(.-هء.أت0011)

تجرالتيوالسرعةوالمسافةوز!اعلىتعتمدعربةلجراللازمةالقدرة

مسافةعبر،عربةفيكل!لجرأغدرةامنمعيمامقداراطم!!يستحدمبها.

القدرةضع!يستخدمألىعليهويتعير(.)الأعلىمحددر!فيمحدودة

)الأسمل(.الرمنيةاعترةادص!فيمسافةعبراحردة!ااممل!الحر

002.13يعادلماأدىقدي!صنقدما،88ارتفاعإلى

وإذا13(.و002=88ك!051)الشغلمنرطل-قدم

(،ثانية06)واحدةدقيقةفىنفسهالارتفاعالرجلتسلة!

حصانيةقدرة-بمعدلمشتعلايكونفإنه

ويستطيع(.بم-055ت022؟022-06ت00231)

بمعدليشتغلأنصعبةأعمالأداءاعتادالذيالإنسان

خلالمستمرةبصورةحصانيةقدرة8وببينيتراوح

.ساعاتثمائطولهعمليوم

وأالمبينةالحصانيةبالقدرةتقاسالمحركقدرةوكانت

بالواط.تقاسالآنولكنها،المكبحيةبالقدرة

داخلالناتجةدلقدرةقياسهى.المبينةالحمانيةالقدرة

فيرطل-بالقدمالقدرةأولأتحعسب.المحركاتأسطوانات

المكابس،علىالضغطمنكلمتوسطبضربالدقيقة

أشواطوعدد،المكبسشوطوطول،مكبسكلومساحة

فىالموجودةالأسطواناتعددفي،الدقيقةفىالقدرة

000337علىالقدرةهذهنابخقسمةويجب.المحرك

المبينة.الحصانيةالقدرةعلىللحصول

الأحيانبعضفىوتسمى.المكبحيةالحصانيةالقدرة

الموجودةالقدرةكميةلأنها،الفعالةالحصانيةالقدرة

المكبحيةالحصانيةالقدرةتقاس.المحركإدارةبعمود

بقياسيقومالجهازهذا(.القوة)مقياسبالدينامومتر

إدارةعموديبذلهالذي)التورك(التدويرعزموالسرعة

القدرةمنأقلالمكبحيةالحصانيةالقدرةوتكون.المحرك

منجزءايبددالمحركداخلالاحتكاكلأنالمبينةالحصانية

.الأسطواناتداخلالناتجةالقدرة

.القدرةالهواء،تكييفأيضا:انظر

المنقصيهاشمن،0!،

!/3ؤجمو

ي!-افةآعة

المقضىهم!إخ!!ها

عةالمقط!المسافة
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فرعيةتوزيعمحطة

نموذجيةاستخدامات

الكهربائيةللقدرة

الحجريبالفحمتعملكهربائيةقدرةمحطة

محطهةمنعالبجهدالكهربائىالتيارالأسلاكوتنقلالكهرباء.منضخمةكمياتتشجالتىالقدرةتوليدبمحطةيبدأالكهربائيةالقدرةنظام

والمصانع.التجاريةوالمحالوالمكاتبالمنازلإلىالكهرلاءتوزعثمالجهد،ينحفضحيثالفرعيةالمحطاتإلىالقدرةتوليد

الكهربائيةالقدرة

الكهربائيةالطاقةاستخدامتعنىالكهربئيةالقدرة

فيالكهرباءتعستخدمالمنازلمنكثيرففى.العمللأداء

بالقدرةأيضاالكهرباءوتمدناوالتبريد.والتدفئةالإضاءة

منزليةوأجهزةوالمكانسوالثلاجاتالتلفازأجهزةلتشغيل

فيالالاتتدارالكهربائيةوبالقدرة.متعددةأخرى

المتحركةالسلالمفيالكهربائيةالقدرةوتستخدم.المصانع

والمكاتبالمحلاتفيأخرىوأجهزةوالحوأسيبوالمصاعد

فىالنقلونظمالقطارأتالكهرباءوتحرك.الإدارية

أعمالآالكهربائيةألالاتتؤديالمزارعوفي.الأنفاق

العلف.وتجفيفالأبقاروحلبالمياهضخمثلمختلفة

القدرةمنيلزمهاماالنائيةوالمنازلبعفالمصانعوتنتج

المستشفياتلدىويكون.ديزلبمحركيداربمولدالكوبائية

غرفلتشغيلالكهربائيةبالقدرةلتزويدهامولداتعادة

القدرةانقطاعحدوثحالةفىوالعملياتالطوارئ

معظمالضخمةالكهربائيةالقدرةمحطات.وتوفرالكهربائية

الكهربائية.القدرةمنالمستهلكيناحتياجات

الكهربائيةالقدرةمحطاتمعظمفيالمولداتوتدار

مولداتوتدار.الطبيعيالغازأوالنفطأوالحجريبالفحم

بقوةأوالنوويةالطاقةباستخدامأخرىمحطات

المدنإلىالقدرةمحطاتمنالكهرباءوتنتقل.الشلالات

لكلتوزعحيث،بأسلاكالحاجةحسبأخرىومناطق

.حدةعلىمستهلك

.الواطعليهايطلقبوحداتالكهربائيةالقدرةوتقاس

الكهربائيةالقدرةمنواط001يلزم،المثالسبيلوعلى

ا"أنكماواط،001قدرتهكهربائيمصباحلإنارة

1)000تحتاجواط001منهاواحدكلقدرةمصابيح

المستخدمةالطاقةكميةعنويعبرواحد.كيلوواطأوواط،

الشغلمقدارساعة-الكيلووأطويعادل،ساعة-بمالكيلوواط

فعندما.واحدةساعةفيواحدكيلوواطبوساطةالمبذول

وأ،واحدةساعةلمدةواط001ذاتمصابيحعشرةتضيء

فإنك،ساعاتعشرلمدةواط001ذاواحدامصباحاتضيء

الكهربائية.القدرةمنواحداساعة-واطكيلوتستهلك
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منأكثرالعالمفيالكهربائيةالقدرةمحطاتوتنتج

وتأتي،وقتأيفيال!!رلاءمنكيلوواطبليون52.2

حيثمنالدولمقدمةفىالأمري!جمةالمتحدةالولايات

وكنداواليابانروسياتنتجكذلك.الكهربائيةأسمعةاتوليد

الكهربائية.السعةمنكبيرةكمياتوألمانيا

الكهربائيةالقدرةمصادر

السكارأ!خمةاالكهربائيةالقدرةمحطاتتمد

يتمأغدرةاتمحصاأوفىالكهرباء.منيحتاجونهمابمعظم

آلةعمودلإدارةالمياهاندفاعأوالبخارضغطتسخيرأولأ

مولداالعمودهذاويدير)العنفة(.التوربينعليهيطلق

كهرلائية.طاقةإلىفيهالميكانيكيةالطاقةيحولكهربائيا

الساكنبالعف!ويعرفثابتجزءلهالكهربائىوالمولد

المودداتوفيالدوار.بالعضويعرفمتحركوجزء

الساكنالعضويتكونالقدرةبمحطاتالضخمةالكهربائية

مغنطيسالدواروالعضو.السلكلفاتمنمئاتمن

يصلة!صعيرمنفصلموأررمنأممهرباءبايمدكبيركهربائي

مي!!انيكيةبطاقةأصدواراأحضوايداررالمستثير.عليه

البخارإنتاج

ء-سء!عصودوارعصو

خ--مولد-7مستسير(لمحو

دورانه.معيدورمعنطسيمجالمنهويتوأ!د،خارجية

لفاتفيجهدتولدالمغنطجسىالمجالدورانوينئمن

سريانيسببمما!ن،الساالعضوشيالموجودةالس!ك

الكهربائي.المولدانظر:.الكهربائيالتيار

إلى:الكهربائيةالقدرةمحطاتوتصنف

بمالأحفوريأ!قودباتعملبخاريةتمحصاأ-ا

وتنتج.نوويةمحطات3-؟مائيةممهرومحمات2-

الكهرباء.منصغيرةكمياتمتنوعةأخرىمحطات

تعملالتيالبخاريةالكهربائيةالقدرةمحطات

من%66حواليالمحطاتهذهتولد.الأحفوريبالوقود

المحطاتهذهوتحرق.العالميةأعهربائيةاأغدرةاإجمالي

هذهعلىويطلق.الطبيعيالغازأوالنفطأوالحجريالفحم

أحموريةموادمنتكونتلأنهاالأحفوريالوقودالمواد

ويحرق(.التاريخقبلماوحيواناتنباتاتمن)بقايا

الحرارةتلكوتحول،حرارةلإنتاجاحتراقغرفةفىالوقود

خلالالبخاريمرثم.المرجل!ىلخارإشالاءبدورها

غازاتوتحيط.الفائقالسخانيسمىحهاردىأنابيب

حجري!م

الكهرباءإنتاخ

(لحار-كب"ء------3----ا)عمة

العاز.أوالنمطأوالححريأ!حمايضهـقحيتإ،كأ!اثاححرذأوالنوويامفاعلشاماءتسح!!صاصحا!اتت!بخاريةكهربايةقدرةمحطة

الساكن.بالعضويعرفساكسوالآحرالدوار،بالعضويعر!ىيدور،كص،ئىمعسطيسلهوالمواررالمولد،يديرالدي)العمفة(الىر!!البحاريرويى

الساحس،العصوعلىكصبائيةشحساتيتجالديالمغنطسيالمجال!يولدلالقدرةا!دواراالعضويعديوهواغستثير،المسمصلالمولدعلىويطلق

ويذهب.تسحينهليعادماءإلى!يتحولالمكتصفيانتبريد!ياهألاليبحولالعادمسحاروممرالحهد.المحولير!ككهرباء.الشححاتهدهوتنقل

اكتبريد.لرحإلىألبو!لوساطةالمكتصدىالبحارحرارةامت!ك!الذيالماء



18الكهربائيةالقدره

المسخانفىبالبخارالمملوءةبالأنابيبالساخنةالاحتراق

حرارتها.ودرجةالأنابيبفيالبخارضغطلرفعالفائق

لإدارةالضغطعالي،الحرارةفائقالبخارويستخدم

العجلاتمنمجموعةلهوالتوربينضخم.بخاريتوربين

البخاريندفعوعندماعمود.علىمركبةالمروحيةالريت!ذات

العجلاتمنكلدورانيسببمماالريمقيدفعالتوربينخلال

للمولدالدوارالعضوالتوربينعمودويدير.التوربينوعمود

التوربين.انظر:الكهرباء.تتولدوبالتالى،الكهربائي

مكثفإلىيدخلالتوربينخلالالبخارمروروبعد

المياهوتمتصباردا.ماءتحملأنابيبحولالبخاريمرحيث

يبردوعندماالبخار.منالحرارةالأنابيبفيالموجودة

المرجلإلىالماء!ذاضئويعادماء.إلىيتكثفالبخار

.أخرىمرةبخارإلىليتحول

التكثيفأنابيبمياهتضخعديدةقدرةمحطاتوفي

برجأوالرلتقبركإلىالبخارمنالحرأرةامتصتالتى

فوهاتخلالالمياهتدفعالرشبركوفيلتبريدها.،التبريد

منالرذاذويزيدالرذاذ.منقطراتإلىلتتحولضيقة

سرعةإلىيؤديمماللهواء،تتعرضالتيالمياهسطحمساحة

حيثالمتتاليةالأسطحمنعددفلهالتبريدبرجأماتبريدها.

للهواء.تعرضهانتيجةفتبردآخرإلىسطحمنالمياهتسقط

تصرفأوالمكثفإلىأخرىمرةالمياهتضخذلكوبعد

آخر.مائيتجمعأونهرأوبحيرةإلى

كفاءةذاتالأحفوريبالوقودتعملالتيوالمحطات

وبعف.البيئةتلوثفيتتسببولكنهابهاوموثوق

تصرففهيالرشبركأوالتبريدأبراجتستخدملاالمحطات

.الجداولأوالأنهارأوالبركأوالبحيراتإلىالساخنةالمياه

بالحياةالإضراروإلىالحراريالتلوثإلىذلكويؤدي

عديدةمناطقوفي.المائيةالتجمعاتفيوالنباتيةالحيوانية

.القدرةلمحطاتأصساخنةاالمياهصرفمنالقوأنينتحد

الأحفوريالوقوداحتراقمنالمنبعثالدخانويحتوي

تلوثفيتتسببصغيرةوجسيماتكيميائيةموادعلى

وتستخدم.الجويالغلافإلىخروجهاحالةفيالهواء

تحكممعداتالوقودهذأتحرقالتيالقدرةمحطاتمعظم

استخداموبرغم.الملوثاتهذهمثلمنللحدالتلوثفي

حرقبسببالهواءتلوثعلىتمامايقضلم،المعداتتلك

.الأحفوريللوقودالمحطات

المحطاتهذهتودد.الكهرومائيةالقدرةمحطات

وتحول.العالميةالكهربائيةالقدرةإجماليمن%22حوالي

طاقةإلىالمياهسقوطمنالناتجةالطاقةالمحطاتتلك

الخزونةالمياهالكهربائيةالقدرةمحطةوتستخدم.كهربائية

إلىأنبوبأومجرىخلالالماءويتدفقالسد.خلف

يندفعوعندما.بالمحطةهيدروليهىتوربينأومائىتوربين

لإدارةالحزانم!الماءسقوطقوةتستخدمكهرومائيةقهدرةمحطة

وعندما.بالقدرةالدوارالعضوالمستتيرويمدالمولد.يديرالذيالتورب!ت

فيكهربائيةشحناتتتولدالمعنطجسيومجالهالدوارالعضويدور

الساكن.العضومنالنابخالتيارجهدالمحولويرفعالساكنالعضو

المولديدورالذيالتوربينعموديدورالتوربينخلالالماء

التوربين.بمالمائيةالقوةأنظر:.الكهربائي

يطلقوالتي-الكهرومائيةالقدرةمحطاتوتستطع

تخزين-وتخزينضبخذاتكهرومائيةمحطاتعليها

الكهرباءعلىالطلبيقلفعندما.العكسىبالأداءالطاقة

ل!دارةكمحركاتالمحطاتتلكفيالمولداتتعمل

الماءلر!كمضخاتعندئذالتوربيناتوتعمل.التوربينات

الكوباء.لتوليدبعدفيماالماءويستخدمالخزانإلى

المحطاتمنتكلفةأقلالكهرومائيةالقدرةومحطات

ومعالهواء،تلوثتسببولا،الأحفوريبالوقودتعملالتي

مصادرمحدوديةبسببمحدودالمحطاتتلكعددفإنذلك

.والخزاناتالسدودلمواقعالمناسبوالاختيارالمائيةالقدرة

من%أأالمحطاتهذهتولد.النوويةالقدرةمحطات

النوويةالمحطاتوتنتج،العالميةالكهربائيةالقدرةإجمالي

بالوقودتعملالتيالمحطاتفيالمتبعةالطريقةبنفسالكهرباء

بدلأالنوويا!لفاعليسمىجهازاتستخدمولكنها،الأحفوري

حراريةطاقةالنوويالمفاعلوينتجالوقود.احتراقغرفةمن

وتستخدم.ثقيلعنصرذراتنوياتانشطارطريقعنهائلة

لمفاعلاتها.وقودااليورانيومعنصرالنوويةالمحطاتمعظم
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النوويالانشطارمنالناجمةالحرارةوتستغل

البخاريالتوربينالبخارويديربخار.إلىالماءلتحويل

علىالبخارمروروبعد.الكهربائىالمولدبدورهفيدير

وتستخدم.المحطةإلىأخرىمرةويعاديكثفالتوربين

المياهلتبريدالتبريدأبراجالنوويةالقدرةمحطاتمعظم

المكثف.أنابيبفى

كثيراأقا!الوقودمنكميةالنوويةالقدرةمحطةتتطلب

منمماثلةكميةلإنتاجالأحفوريالوقودمحطاتمن

علىتحتويولكنهاللهواء،تلويثاأقلأنهاكماالكهرباء،

تلكلتشغيليلزمفإنهلذلكونتيجة.خطرةمشعةمواد

مئعلىلتساعدللسلامةخاصةأنظمةتوفيرالمحطات

التعاملوسرعةالإشعاعتسربإلىتؤديالتىالحوادث

التيالمحطاتمنأكثرالنوويةالمحطاتإنشاءويكلف.معها

الإضافيةالتكاليفإلىبالنظرالأحفوريبالوقودتعمل

نفاياتالنوويةالمحطاتوينئمنبها.السلامةلمعدات

التخلصويجباصلخطرمصدراالسنينلالافتبقىمشعة

النووية.الطاقةانظر:.آمنةبطريقةمنها

أخرىمصادرتنتج.الكهربائيةللقدرةأخرىمصادر

القدرةفمحطاتالكهرباء.مننسبئاصغيرةكميات

لدفعالأرضأعماقمنالبخارتستخدمالجوفيةالحرارية

الكهربائي.المولدبدورهاتديرالتي)العنفات(التوربينات

التىنيوزيلندافيوكاتو،،الجوفيةالحراريةالمحطةوكانت

هذامنالعالمفىالثانيةالمحطةهىام،589عامافتتحت

لمحايطاليا.لاندريلوفىأقيمتالتىالأولىالمحطةبعدالنوع

باستخدامالرياحطاقةالقدرةمحطاتبعضوتسخر

فىويوجد.الكهربائيةالمولداتلتديرالهواءطواحين

الحقولمنالعديدالأمريكيةالمتحدةبالولاياتكاليفورنيا

الهوائيةالتوربيناتمنمئاتعلىتحتويالتيالهوأئية

لوسمدينةحولبالكهرباءالمنازلتمدالتيالصغيرة

المدطاقةالقدرةمحطاتمنعددويستخدم.أنجلوس

.المولداتتديرالتىالتوربيناتتحريكفىبالمحيطوالجزر

بالقربرانسنهرعلىالعالمفىالمحطاتتلكأكبرويوجد

يحولالقدرةمحطاتمنوقليل.بفرنسامالوسانتمن

الشمسية.الخلايابوساطةكهرباءإلىالشمسيةالطاقة

العلماءفإنذلكومع.التكاليفباهظةالطريقةهذهولكن

لإنتاجالشمسيةالخلاياتحسينطرقيدرسونوالمهندسين

وهناك.أقلبتكلفةالكهربائيةالقدرةمنكبيرةكميات

أحكسمراياباستخدامالشمسطاقةلتسخيربديلةطريقة

التوربينيديرالذيالبخارلتوليدمرجلإلىالشمسأشعة

الأمريكيةالمتحدةبالولاياتبكاليفورنيابارستووفىوالمولد.

واط،ملايين01قدرتهاالشمسيةللطاقةمحطةتوجد

قمةفىمرجلعلىالضوءلتركيزمرآة002/1تستخدم

أشعةيتتبعبحاسوبالمرايادورانفىالتح!صمويتم،البرج

الشمشة.الطاقةانظر:.الشمس

توربيناتالكهربائيةالقدرةمحطاتمنالعديدولدى

أوقاتفيإضافيةمولداتلإدارةديزلمحركاتأوغازية

محركاتوتستخدم.الكهربائيةالقدرةعلىالطلبازدياد

لاالتيالمعزولةالمناطقفىالموأولاتلإدارةأيضاالديزل

العديدفىويوجدأممهرباء.اشركاتخدماتإليهاتص!!

محركاتالسكنيةوالبناياتوالمصانعالمستشفياتمن

توزيعفيعطلحدوثحالةفىالمولداتلإدارةديزل

الكهربائية.القدرةمحطاتمنالمولدةالكهرباء

الكهربائيةالقدرةوئوزءنقل

الكهربائيةالقدرةمحطاتمنالمولدةالكهرباءتنقل

والمصانعالمنازلفيتوزعثم،أخرىمناطقأوالمدنإلى

.فرديمستهلكولكلالمكاتبووالمزارع

عبرالقدرةمحطاتمنالكهرباءمعظهمتنق!!.النقل

الكبلاتوتمديد.النقلخطوطعليهايطلة!معلقةأسلاك

ولذأ،المعلقةالأسلاكمنتكلفةأ!ضرالماءأوالأرضاتحت

.الأسلاكتلكاستخداممنأقلالكبلاتاستخدامفإن

الخطوطفإننقلخطوطعبركهربائىتيارينتقلوعندما

التيارفقدانفىالمقاومةوتتسببالتيار،سريانتقاوم

منالكهرباءتنقلالمفقودةالطاقةمنوللحد.للطاقة

يزدادوعندما.عاليةبجهودالكهربائيةالقدرةمحطات

القدرةمنمحددةكميةلنقلاللازمالتياركميةفإنالجهد

فإنخطخلالالتيارسريانيقلوعندماتقل.الكهربائية

تقل.المقاومةبسببالمفقودةالطاقة

تياراأومستمراتيارايكونأنإماال!ربائىوالتيار

يغيربينمافقط،واحداتجاهفىالمستمرالتيارويسيرمتناوبا.

التيارجهدورفع.ثانيةكلمراتعدةاتجاههالمتناوبالتيار

نقلفإنولذاالمستمر.التيارجهدرفيمنأسهلالمتناوب

السببولهذأالمستمر،التيارنقلمنأسهلالمتناوبالتيار

متناوبا.تياراتولدال!ربائيةالقدرةمحطاتفإن

واط-كيلومليونالقدرةلتوليدنموذجيةمحطةوتنتج

22)000إلىيصلجهدعندالكهربائيةالقدرةمن

رفعمحوليسمىجهازباستخدامالجهدويرفع.فولت

لنقله.فولت76ء،...إلىيرفعحيث

ذيتيارإلىالكبيرةالصناعاتبعضتحتاج.التوزدغ

ولكن.النقلخطوطمنمباشرةإليهايصلعالجهد

المصانع،ومعظموالمكاتبالمنازلفيآمنغيرالعاليالجهد

عليها.الكهرباءتوزيعقبلالجهدتقليليلزملذا

إلىنقلخطوطبوساطةعالبجهدالكهرباءوتنقل

القدرةتستخدمالتىالمناطقمنبالقربفرعيةنقلمحطات



38الكهربائيةالقدرة

مسافاتإلىالتيارنقليمكنبحيثالجهدالرفعمحولاتترفعالجهد.لتغييرومحولاتالتيارلحملقدرةخطوطلهالكهربائيةالقدرةتوزيعنظام

تحتاجالتيالنقلوأنظمةالصناعيينالمستهلكينبعضويمتلك.المستهلكتما!سبمستوياتإلىالجهدوالمحولاتالفرعيةالمحطاتوتخففه!.بعيدة

بهم.خاصةمحولاتعالجهدإلى

تسمىأجهزةالفرعيةالمحطاتتلكفىويوجد.الكهربائية

وإلى05)012إلىالجهدتخفض،الخفضمحولات

فيأخرىمرةالجهديخفضثم.فولت.000138

003425وإلىفولت00.2.إلىفرعيةتوزيعمحطات

مباشرةالمتوسطالجهدتيارالتوزيعخطوطوتحمل.فولت

خطوطوتنقل.ومؤسساتوصناعيينتجاريينمستهلكينإلى

الأعمدةعلىالتوزيعمحولاتإلىالكهربائيةالقدرةالتوزيع

محولاتوتخفض.الأرضتحتأقبيةفىأوالأرضفوق

وتمد.المستهلكينمعظمتناسبمستوياتإلىالجهدالتوزيع

وإلىوالمكاتبوالمحلاتالمنازلإلىالمحولاتمنالأسلاك

القدرةالمستهلكينهؤلاءمعظمويتلقى.أخرينممستهلكين

فولت.022أو011جهدذاتالكهربائية

تلفأوفشلعنينتجبها.موثوقخدمةتقديم

المحليةالخدمةانقطاعالحوادثأوالعواصفبسببالمعدات

التعتيم.الانقطاعهذاعلىويطلق.الكهربائيةللقدرة

الأحمالموزعوعليهميطلقالذينالمهندسونويتابع

يقومالتعتيميحدثوعندما.التوزيعشسبكةفيالتيارسريان

طريقعنالمتأثرةالمناطقإلىالخدمةبإعادةالأحمالموزع

سليمة.نقلخطوطعبرالمناطقتلكإلىالتيارمسارتعديل

بينكبيروبشكلغالباالكهرباءعلىالطلبويتغير

سحبوجوديسبب،المثالسبيلفعلى.وأخرىساعة

مصابيحلأننظراالطلبزيادةمفاجئةعاصفةسوداء

الأحمالموزعويتنبأتضاء.سوفعديدةكهربائية

.القدرةونقلتوليدلذلكتبعاويعدل،الطلببتغيرات

يمكنمامحطةفيالتوليدسعةالطلبيتجاوزوعندما

وفي.التعتيمحدوثلمنعالجهديخفضأنالأحماللموزع

الأجهزةتلفإلىذلكيؤديأنيمكنالحالةهذه

العمل.فيكفاءتهاقلةأوالكهربائية

مالتكونالكهرباءلشركاتالنقلشبكاتربطيمكن

الشركاتالقدرةمجمعاتوتمكن.القدرةبمجمعيعرف

.الطوارئبعفأثناءمنبعضهاإضافيةقدرةتلقيمن

إمدادفىللتحكمالحاسوبالكهرباءشركاتوتستخدم

النقل.شبكاتخلالالكصباءوتدفق

الكهربائيةالقدرةصناعة

القدرةوتوزعوتنقلتولدالتىالهيئاتعلىيطلق

مصلحةكلوتكون.الكهربائيةالمصالحالكهربائية

معينة.منطقةفيللكهرباءالوحيدالمزودهيتقريباكهربائية
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بنجلترائوركمتايرعر!!ىالديمتلحديثحجريفحممجم

والصل!الحديدإلتاحومصالعالكصلائيةالقدرةتوليدمحطاتيزود

الححري.لالفحم

المصالحبتنظيما!ضميةالجهاتتقومالأقطارمعظموفي

بعضوفيللجمهور،الخدمةمتطهلباتلضمانالكهربائية

بعضوفي.ال!!ربائيةالمصالحجميعالحكومةتمتلكالأقطار

تعاونيةجمعياتأومساهمونيشاركربماالأخرىالأقطار

الكهربائية.المصالحامتلاكفيالحكومة

مستهلكأكبرالأمري!صيةالمتحدةالولاياتوتعتبر

003.3لهايوجدحيث،أحالمافيللا!رلاح!ومولد

002حوالىمنهاالخاصالقطهاعويمتلككهردائيةمصلحة

التوليدسعةمنء7%نحوالمصالحهذهوتشكل،مصلحة

وأتعاونيةجمعياتالمصالحلاقيوتمتلكللبلاد.الكهربائية

بعضوتستطيع.حكوميةهيئاتأوعامةقدرةمؤسسات

الفائضيكونحيثحاجتهامنأكثركصباءتوليدالأقطار

الولاياتإلىالكهرباءكنداوتصدرللتصدير.متاحا

وتصدرها-،اطتحدةالمم!سةإلىفرنساوتصدرها،المتحدة

جيرانها.أإالإفريقيةالدولمنالعديد-كذلك

تاريخيةنبذة

إحدىبالمناراتالمصابئالخاصةإضاءةكانت

ففي.الكهربائيةالقدرةلاستخدامالأولىالعمليةالتطبيقات

ئيةالكهبماالقدرةإنتاجفيالرائدةالدول

العامفيساعة-واطبالكيلوال!رلائةالقدرةإلتاح

..............الأمري!جمةاالمتحدةالولايات

000،000(002(679،2

".......)سالقا(السودييتىالاتحاد

000،000،002.7"6(1

....اجالادا

837)000007لم...

...الصير

0023.46لم...لم...

ا..ألماسا

."./.."،003،"05

"..كندا

984لم09").."،...

..لرنسا

434لمأ000،000700

."ليالريصاأ

000،000001.203

أكدا

00020002003.492

البراريل

.."،000،002.312

فوريلنداجنوبفيالمقامةالمنارةكانتأم858عام

بالكهرباء،تعملمنارةأولببريطانيادوفرمنبالقرب

المصباحوينتجقوسيا.مصباحايغذيمولدهاكانحيث

القوسانو:.الكهربائيالقوسمنساطعاضوءاالقوسى

عشرالتاسعالقرنسبعينياتبدايةومع.الكهربائي

المناطقبعضإضاءةفىالمصابيحتلكاستخدمتالميلادي

فىالعامةوالميادينوالمصانعالحديديةالسكككمحطات

.المتحدةوالولاياتبأوروباالكبرىالمدن

للكهرباءكاليفورنياشركةبدأتام987عاموفي

أولبتشغيلالمتحدةبالولاياتفرانسيسكوبسانوالإضاءة

لل!ستهلكين.الكهرباءلبيعالعالمفىمركزيةقدرةمحطة

توماسالأمريكىالخترعتمكنأيضاأم987عاموفي

فتيلةمنضوءايعطيمثاليمصباحتصميممنأديسون

الكهربائي.التياربمرورتسحرعندما

ببريطانياللكهرباءالعامالإمدادبدأأم881عاموفى

الخاص!الشركاتوظلتسري،بمقاطعةجودالمنجفي

مأ489عامحتىبالكهرباءبريطانياتزودالمحليةوالهيئات

ولكن،.الدولةإشرافإلىالكهربائيالنظامانتقلحيت
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التوليدنظممعظمعادتام199وعامأم099عامفى

.الخاصالقطاعملكيةإلىبريطانيافيوالتوزيع

نوويةقدرةمحطةأولتشغيلبدأأم569عاموفى

عاموفيإنجلترا.غربىبشمالهولكالدرفيكبيرة

المدبقدرةتعملالعالمفيمحطةأولافتتحتام669

فرنسا.بشمالرانسنهرفيوالجزر

القدرةعلىالطلبيستمرحاليا.الكهربائيةالقدرة

الكهرباءشركاتعلىيجبولذاالنمو.فيالكهربائية

فيالمستمرةالزيادةهذهلمقابلةالتوسعفىالجيدالتخطيط

ويستغرقمكلفجديدةقدرةمحطاتبناءولكن.الطلب

نظرانوويةلمحطاتخططعدةألغيتولقد.عديدةسنوات

خوفإلىبالإضافةالإنشاءاتتكلفةفيالهائلللارتفاع

النووية.النفاياتبسببسلامتهاعدممنالعامالرأي

لكنالنوويالاندماجعلىتجريمكثفةبحوثوهناك

.النجاحلهايكتبأنقبلسنواتتمضيسوف

بعد،فيماالتوقفإلىمشئولالأحفوريالوقودومصادر

والشمسالأرضباطنمنالطاقةأنيعتقدونالعلماءولكن

لإنتاجواسعنطاقعلىتستخدمأنيمكنوالمحيطاتوالرياح

المستقبل.فيكفاءةوأكثرأرخصبشكلالكهربائيةالقدرة

الموسوعةفيعلةذاتمقالات

لطاقةا!خزونلكهرباءالتوربينا

الكهربائيالمولدالتيارمحولالكهرباثيالتيار

فوعالموعناصر

الكهربايةالقدرةمصادر-ا

بالوقودتعملالتيالبخاريةالكهربائيةالقدرةمحطات-أ

الأحفوري

الكوومائيةالقدرةمحطات-ب

النوويةالقدرةمحطاتج

الكوبائيةللقدرةأخرىمصادر

الكهربائيةالقدرةوتوزيعنقل-2

بهاموثوقحدمةتقديم-جالنقل-أ

التوريع-ب

الكهربائيةالقدرةصناعة-3

تاريخيةنبذة-4

أسئلة

واطكيلوليستهلكواط001مصباحلإشعالاللازمةالمدةما

الكصلائية؟القدرةمنساعة-

؟الأحمالمورعيفعلمادا

طويلةمسافاتعبرالقدرةمحطاتمنالكهرباءتنقللماذا

عال؟بجهد

؟القدرةمجمعنظهامعنتعرفماذا

الكوبائية؟القدرةمحطاتمنالثلاثةالرئيسيةالألواعما

متناوبا؟تياراالقدرةمحطاتتولدلماذا

متكاملة؟نوويةقدرةمحطةأولتشغيلبدأوأينمتى

الحراريةالقدرة!حطاتتستخدمهالذيالطهاقةمصدرنوعما-8

الجوفية؟

منالعالمإنتاجمعظمتولدالتيالكصبائيةالقدرةمحطهةمانوع-9

الكصبائية؟القدرة

دورنسسانتانظر:.الكهرومائيةالقدرة

السدود)بعضالسدالمائى(،الطريق)نظامطريق،البحري

القوة("الكهربائيةالقدرة)مصادرالكهرباش!القدرة(،المهمة

.(يثةالحد)التطوراتلكهرباءا،فهال

النووية.الطاقةانظر:.الئوويةالقدرة

ويدقبونوالتوحيد،العدلأصحابويسمونالقدرقي

بأنالمذهبهذاأتباعويؤمن.والعدليةوالقدريةبالمعتزلة

بقولهمستشهدينأفعالهاختيارعلىمحدودةقدرةللإنسان

فيوهم.أ.البلد:!النجدينوهديناه):وتعالىسبحانه

الإنسانقدرةبعدمالقائلةالجبريةالفلسفةيعارضونذلك

أفعاله.خلقعلى

عنانشقتفرقةعشرينجملةمنفرقةهيوالقدرية

والنظامية،،والهذلية،والعمروية،الواصلية:وهمالمعتزلة

رية،لمرداوا،ميةلهشاوا،لبشريةوا،لمعمريةوا،ريةلأسواوا

مية،لشحاوا،حطةلجاوا،ميةلثماوا،فيةلإسكاوا،لجعفريةوا

بطة،لخاوا،لبهشميةوا،ئيةلجباوا،لكعبيةوا،طيةلخياوا

."يةدلحماوا

بنواصلمنهم.القدريالمذهبشخصياتأهم

ومحمد،تميمبنىمولى،باببنعبيدبنوعمروعطاء،

سياربنإبراهيمإسحاقوأبو)العلاف(،الهذيلابن

السلميعبادبنومعمرالأسواريوعلي،بالنظامالمعروف

بنوعيسىالخوطىعمروبنوهشامالمعتمربنوبشر

مبشربنوجعفرحرببنوجعفر"المردار"صحيح

وأبوالجاحظبحربنوعمروالإلممكافيعبداللهبنومحمد

يعقوبوأبوالنميرياشرسبنوثمامةالخياطالحسين

البلخيمحمودبنأحمدبنعبداللهالقاسموأبوالشحام

وغيرهم.الجبائىبنهاشموأبوالجبائيعليوأبو)الكعبي(

وافكارهمالقدريةعقائدأهم

!وعزاللهعنالأزليةالصفاتنفي.القدريةعقائد

ولا،قدرةولا،علملهليسوجلعزاللهإن-ا:وقولهم

هذاعلىوزادوا،أزليةصفةولابصر،ولاسمعولا،حياة

صفة.ولااسم،الأزلفيلهيكنلمتعالىاللهإن:بقولهم

أنهوزعموابالأبصار،وجلعزاللهرؤيةباستحالةقولهم-2

لغيرهراءهوهل:فيهواختلفوا،غيرهيراهولا،نفسهيرىلا

اتفاقهم3-.منهمآخرونوأباه،منهمقومفأجازهلا؟أم

ونهيهأمرهوحدوثوجل،عزاللهكلامبحدوثالقولعلى
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،حادثوجلصاللهكلامأنيعتقدونوكلهم،وخبره

أدلهإنجميعا:قولهم-4مخلوقا.كلامهيسمونوأكترهم

همالناسأنيعتقدونكما،الناسلأكسابخالقغيرتعالى

فىوجلعزللهليسوأنه،أكسابهمعلىيقدرونالذين

وتقدير،صنعالحيواناتسائرأعمالفىولاأكسابهم

اتفاقهم-5.قدريةالمسلمونسماهمالقولهذاولأجل

بينمنزلةفىالإسلامأمةمنالفاسقفيدعواهمعلى

هذاولأجلكافر،ولامؤمنلا،فاسقأنهوهي،المنزلتين

عطاءبنواصلشيخهملاعتزالبممعتزلةالمسلمونسماهم

ومن.المنزلتينبينبالمنزلةقولهلأجلالبصريالحسنمجلس

تعالىاللهيأمرلمماكلإن:قولهم6-.التسميةجاءتهنا

منها.شيئااللهيشألمالعبادأعمالمنعنهنهىأوبه

والجبريةأغدريةا.والجبريةالقدريةبينالعلاقة

عنحقيقةاغعلأتنفىفالجبريةالتضادبمتقابلمتقابلتان

فالجبريةبمأنواعوالجبرية.تعالىاللهإلىوتضيفهالعبد

الفعلعلىقدرةولافعلاللعبدتثبتلاالتيهي:الخالصة

غيرقدرةللعبدتثبتالتىهى:المتوسطةوالجبريةأصلا.

الفعل،فىماأثراالحادثةللقدرةأثبتمنفأماأصلا.مؤثرة

بجبري.فليسكسباذلكوسمى

فىأثراالحادثةللقدرةيثبتلممنيسمونوالمعتزلة

يسموأأنويلزمهراجبريا.استقلالأ،والإحداثالإبداع

لهافاعللاأفعالالمتولداتبأنأصحابهممنقالمن

أترا.فيهاالحادثةللقدرةيثبتوالمإذجبريابم

خيرهاا!هلأفعاخالققادرالعبدإن:يقولونوالقدرية

الدارفىوعقاباثوائايفعلهماعلىمستحقوشرها،

وظلم،شرإليهيضافأنمنمنزهتعالىوالله.الاخرة

كماظالما،كانالظلمخلقلولأنه،ومعصيةكفرهووفعل

عادلأ.كانالعدلخلقلو

ابنعطاءبمبنواصلبمالمعتزلة،الإسلامأيضئا:انظر

خيثمة.أبي

واليهود.والنصارىالمسدمينعندمقدسةمدينةالقدس

،المقدسبيتهو:الإسلاميالفتحبعدلهاالشائعوالاسم

المسلمينعندوهى،الشريفالقدساسمالشيوعفىيليه

ليلةفىالسماءإلىع!طبالرسولمنهعرجالذيالمكان

أولىقصىالأالمسجدتضمأنهاكما،والمعراجالإسراء

ثالثةأيضاوالقدس.الضريفينالحرمينوثالثالقبلتين

ويقدسها.المنورةوالمدينةالمكرمةمكةبعد،المقدسةالأماكن

يقدسها،كماالسلامعليهالمسيحبالسيدلارتباطهاالنصارى

.وسليمانداودبملكلارتباطهااليهود

فالجمعة"أسبوعيةعطلاتثلاثبالتزامهاالمدينةتنفرد

.النصارىعطلةوالأحداليهودعطلةوالسبتالمسلمينعطلة

حواليسكانهاوعدد2،اكم70المدينةمساحة

فيأم479سنةاليهودعدد)كاننسمة004.424

(.نسمة33و006العربوعددنسمة2)004القدس

فيحرارتهاومتوسطالبحر.سطحفوقم732ارتفاعها

المتوسطأما.م24يوليوشهروفيم،13ينايرشهر

ملم.065فيعادلفيها،للأمطارالسنوي

المقدسةالمواقع

وهي:مقدسةمواقعأربعةالمدينةفىتوجد

الحرمينوثالثالقبلتينأودىوهو.الأقصىا!لسجد

السنةحتىللمسلمينالأولىالقبلةبقيوقدالشريف!ت.

وقد.الحرامالمسجدإلىالقبلةتحولتعندماللهجرةالثانية

ليلابعبدهأسرىالذيسبحان):تعالىقولهفيذكرهورد

حوله!باركناالذيالأقصىالمسجدإلىالحرامالمسجدمن

الحرمالصخرةقبةمعالأقصىالمسحدويشكلأ.الإسراء:

المسجد.:انظر.القدسى

المسجدمنللنيلكثيرةبمحاولاتإسرائيلقامت

البراقمربطأمامالواقعةالمنطقةتدمير-أوأهمها:الأقصى

وءأجلاء(،المبكىحائطاليهود:يسميهالذيالمكان)وهو

الوقفأرضفيحفرعمليات2-.عنهالحىسكان

الغربية.الجهةمنالأقصىالمسجدلسورالمحاذيةالإسلامى

مسجدعلىالقضاءبقصدالأقصىالمسجدإحراق3-

مالتشييدكلهالقدسيالحرمعلىوالاستيلاءالمشرفةالصخرة

12فيالمسجدإحراقحدثوقد.سليمانبهيكليسمى

الإسلامىالقمةمؤتمرعقداستدعىمما،ام969أغسطس

نفسها.السنةفيبالمغربالبيضاءالدارفىالأول

المدينة.فيالمقدسةالمواقعإحدى.الصخرةقبة

بنيت.القدسفيإنشائيمبنىأجملبأنهاوتوصف

ع!طط.بالرسولمنهعرجالذيالمو!لتخليدكمعلم

النصارىيزعمالذيالجبلعلىتقع.القيامةكنيسة

فيه.ودفنه،عليهصلبهتمقد،السلامعليهالمسيحعيسىأن

مربطيسمىالذينفسهالمكانوهوا!لبكى.حائط

القدسيللحرمالغربيالحائطمنجزءوهوالبراق

فيحققتوقد.يهودياوليسإسلاميأثروهو.الشريف

البريطانيةالحكومةعينتهاأم039سنةدوليةلجنةالموضوع

وقفالمكانهذاأنقررتحيث،فلسطينعلىالمنتدبة

يقدسه.معالمهتغييرفىأوفيهحقلليهودوليسإسلامى

الهيكلمعبدمنالغربيالجزءيمثلأنهويعتبروناليهود

الرومانيونهدمهالمعبدذلكأنمنالرغمعلى،اليهودي

ولامراتعدةذلكقبلللهدمتعرضقدوكانم،07عام

جرتالتيالمحاولاترغمالحاضرالوقتفيلهوجود

عليه.العثورسبيلفيوتجري
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القديم.المدقيمورداخلالشريفالأقصىوالمسجدالصحرةقبة()الصورةفىويرىواليهود،والنصارىالمسلمينعندمقدسةالقدسمدينة

أخرىمواقع

القدسمدينةمنالشرقيالجزءتمثل.الشرقيةالقدس

ولكن،الغربيةالقدسمساحةضعفمساحتها.الأصلية

تضم.الغربيةالقدسسكانعددمنأقلسكانهاعدد

سوربهايحيطالتى،القديمةالقدسمدينةبقاياداخلها

أغلبمترا.عشراثناوارتفاعه،متراتكيلوأربعةطوله

،الميلاديعشرالسادسالقرنخلالبنيتالسورأجزاء

احتلتوقد.فيهتوجدبكثيرذلكمنأقدمأجزاءلكن

جزءاالوقتذلكفىكانتالتيالشرقيةالقدسإسرائيل

التيالأراضيإلىوضمتها.الأردنلنهرالغربيةالضفةمن

قراراالدوليالأمنمجلسوأصدر.ام489عاماحتلتها

التيالإجراءاتجميعفيهأبطلام689مايو22بتاريخ

يعملونوالعرب.الشرقيةالقدسبضمإسرائيلاتخذتها

لفلسطينعاصمةالشريفالقدساسترجاععلىلماصرار

اللإسلامية.العربية

مميزةأحياءأربعةالمدينةمنالمسورالجزءداخليوجد

الحي3-النصرانيالحى2-الإسلاميالحي-أ:هي

الأرمني.الحي-4اليهودي

السنين.مئاتمنذالقديمةالمدينةداخلالحياةتتغيرلم

وئامفىواليهودوالنصارىالمسلمونداخلهاتعاي!ولقد

حديثة،صناعاتالشرقيةالقدسفيتوجدلا.القرونعبر

يدوية.صناعاتتوجدولكن

بعدالغربيةالقدسسكانمعظمقدم.الغربيةالقدس

وتنادى.فلسطينبتقسيمقضىالذي،المتحدةالأمقرار

لكن.صهيونيةدولةلإقامةالعالمأنحاءكلمناليهود

المتدينيناليهودمنفئةالغربيةالقدسسكانبينمنيوجد

وحدهالمسيحبأنويؤمنون،إسرائيلدولةبقياملايعترفون

الدولة.تلكمثلإنشاءيستطيعالذيالمنتظرالخلصهو

فإناليهود،لدولةعاصمةإعلانهامنالرغموعلى

بذلك.الاعترافترفضالعالمدولمعظم

وصناعاتعصريةمبانعلىالغربيةالقدستحتوي

المواقعبعضوهناك.العبريةالجامعةفيهاوتوجدحدشة،

،صهيونجبلعلىمبنىأهمها،الغربيةالقدسفىالمقدسة

يسمىماكذلكويضمداود،اللهنبىقبرأنهيظنمايضم

السيدإن:يقالالتىالقاعةهيوالأخير،العشاءبقاعة

له.عشاءآخرفيهاتناولقد،السلامعليه،المسيح
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القلىس

يوليوشهرلمحل!المحتلةللسطي!حدود.------

أم167

مأ679يوللوشهركل!المحتلةالالدس!

المحنلةالالدسإلىصمتالتىالمنطقة

مأ679يوليوشهرلعد

أل

ا&سمطار+

الغربيةالضفة

المحللة

المكبرةالمنطقة

!----!-اليسارر---
--ء--علىحبل

المملهبل!رر؟!!سمكودس،

إسرانيلاثط،لكيث!تحبل*أص!

ا!كن!ع!ةءالحهه!الريتون

حوهـت!2كلدكقكاإ

-*كاالاعو!هليالمنحف

يثي-،ء،-لأبم

كلديلصكط!؟

،التذكازى

لحمثبت

الغربيةالضفة

المحتلة

الالديمةالمدينة

شوارع!

العديمةالمديلةحائط

الأحرادطريق

الأدصىلمسجدا

الصخرة!بة

الإسلاميالمتحف

داودالملك!ندو

عمرمسجد

والتراتالالارمتحف

الملسطلنى

لسانتكاتدرائلة

المبكىحائط

تاريخدةنبذة

مشة،000.4منأكثرإلىالقديمالقدستاريخيمتد

وسعيطروا،.مق587أو586عامالبابليونغزاهاولقد

عاموشي.الفرسأيديعلىمملكتهبمسقطتأنإلىعليها

الرومانقوبل.الرومانايديفىالمدينةسقطت.م،ق63

عاماندلمتالتيالثورةأهمهامنكانعديدةبثورات

عامحتىالقدسعلىاسميطرةمناليهودتمكنإذم،66

د!سق(.)بابالعمودباب

فىاليهودمعبدوأحرقوا،اشومانعادذلكبعد.م07

جزءاأصبحتحتى،المدينةعلىالصراعواستمر.المدينة

م.593عامالبيزنطيةال!مبراطوريةمن

علىالسيطرةتبادلت،الميلاديالسالغالقرنخلال

والبيزنطون،،الفرس:هيمختلفةقوىثلاثالقدس

هـ،15سنةالقدسفئالمسلمونحين.والمسلمون

للخليفةالمدينةتسليميكونأنسكانهااشترط،م636

ليلا.القدلرمدينة

لأ"،ء!:كا؟،5ك!ألأمرلمسسرلكيةأ

ي1كا/كاثوإيةص!ص!*شمال

كا!*،/كا،ىص،ميثهـلروحلأ3

ركاى4!خصرءىىكاكا44"ع!لأك!

كا،ع-!كال!،كا-3صشارمحع/)!ث!*ص،لأ!1ربط!!

س!أى-ص-ىكاكاكا!3!بابءا

2ءالعامودتاببهر1لمحئلأمرةباب1

!ئر!لأيمأو*ل!!ر!ء3الاسلامي---كا3الأسما

ى؟لإ؟ا"!صر/-..الحيلمسىءإد!9!

كاتن!أ/"صقىثبم"،.لجليا"ألاب

"كااير!!املالأ،طكلالنصرانيكحي.االذ

!!،!ىجكاا!-المالأ!يمه!هل!أ

"-كا-)باب!أألم2رر!ال!ودىأدسلصه!ررء7*!

!،ء3،كا*لالمالمغاربةبابإ

سىوو3كا-كاكا!ولم!ا!رمنىالحي

خ-كا-ى!3يركاءصكاكاكا!؟؟!لالآباب

لأ/!كا""صقئدا!ثث!لأ"الن!ي

""--3/كا-كالا"ء+يمص!حى!*،!يرداودمليدة

أكا-كاكا"ى"كاالئ!ر2إلمثئ!ثطاكا.ءجلل،-

3-جإكاصرردإوود!

!قمههمحظة

كا3الحدثث!4ا!نةوادى

01!أميل
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ءكاس*،4ءي-اعلأي!بر3،لمبر7ورريك!3-!7لا،

بز!7يخكىك!خ!لمين،شكلرزا!!إبرسلاكئ!-لا؟-!علأكاكالأ،!+7؟!برءبر!م!ج!!!-س،كا

كل!يزا؟!م!!!روءلم؟؟تر*ة،ير!ح!ى!بزس!ءلا،حر-ء-7ك!؟

بر3كا!!ىء7!!فيبخ!ع!7ءء3--!!!كاء*ير!ءئركا*7*،

3!كاكاكاا!3؟كا!ك!43؟لاس""!!؟ئربهج!!س33!بر!ئن*ككيمئر!كا؟"!شص7ءلإبر!؟

كا3لمكا!ى!/كاكاحهئرلميرشورءصتربمه!؟73؟ص؟؟"7كاع،-!ىلأء؟لمكس7

إكاءكي!!!3؟ءكووكث!؟ر!لاكا،/عكا!لأءل!،اس!ى

لأءور"كازرءكا-3"ض!ير؟لأ!بح!؟3!لمطلأ4ء!صءكاع3؟!تر؟+!3بن-!!ى2

لى3ء3!!-33ءبر!غءص!تهصزك!!يموكيسيز!!كأ!،ررفي،31،!كاكاخيرح3،كئهحو+--،

ع3"?!-ء؟كئنر!؟كابم!*!ء

؟3عم!،!!كأاكالمءلمع،!خ!ث!!لا!-ءحح!كجم/-!صء3ء*كاص3صي!ع--

3--؟ئرفيتر*كاكا3ور،ثئ!س!*"-+لا

رركا"!"!*كاقي*ءلم؟ءل!لاكل

لا!كاصءكاكأأبر13!4ىكازرلا،!7"!،؟،-!كالايم!يم!كالا

ص3!ى؟سغلإءيربرل!كا!ئجصضصزوء!لالاءء؟كاعالاءع،رزر،ءبنبرلأبريز؟كا-اص!،"صقي*،صء!زرتحني3!كايم!رركاء*!*يكاح!37كا*ءفيصبزلمء!!لإكبردتنكا3زر،ىور

3!-!ا!-؟!ص!هز!لأ!زر!-**لأ31ير؟كاير؟ء،،بروص!لحءبر73ءلمئي!!!؟،قي3صشء؟كاع!عع!!

لأ!طأءحمصص7*ع!3!ء-ء!*ء!ء،ءبمص--؟

.!!،ع،?؟عء،؟!!!3ءكا،/-3-كأ؟عء!

لإفي؟؟!؟أ!كاتم!غ!3؟*3)في!دصزر3-لا!!-1ع"ننع4!ولل!

قسمأحدثوهياليهودالسكانعامبشكليسكنهاالغربيةالقدل!القبةوتغطي.القدسمدينةفيدلمسلمينموقعأقديسالصخرةقبة

المدينة.فىالسماء.إلىعد!محمدلالنبىمنهعرجالديالموقع

فيلكن.المدينةفياليهودعدديفوقالنصارىعددكانوتسلمعمرفجاءهاعنه،اللهرضيالخطاببنعمر

المدينة،البريطانيةالجبولقدخلت،أم179ديسمبرعلىوشهد.القدسبطريركصفرونيوسمنمفاتيحها

واحدشهروبعد.الاتراكطردبعدتمافاعليهاوسيطرتبنخالدمثلالصحابةكبارمنمعهمأبرمهالذيالعهد

الحكومةقامت،القدسالبريطانييندخولمنفقطبنومعاويةعوفبنوعبدالرحمنالعاصبنوعمروالوليد

إقامةبتاييدفيهتعهدتالذيبلفور،وعدباصدارالبريطانيةقبةالمسلمونشيدولقد.عنهماللهرضىممفيانأبي

فلسلإنأرجاءوسائر،القدسوضعتثملليهود.وطنمنهعرجالذيالمكانفوق،م196هـ،72عامالصخرة

عاموفي.ام029عامذللبىوكان،الوصايةتحت.والمعراجالإسرأءليلةفيجبريلبصحبةاعلس!بالرسول

كمااوصطية،تلكعلىالامعصبةوافقت،أم229إسلاميةجيوشبينمتعددةصراعاتالمدينةشهدت

فيمطردةزيادةذلكتبعبلفور.وعدعلىأيضاوأفقتالعاشرالقرنخلال،متقطعةفتراتعلىاست!رت،متنافسة

،العشرينياتخلالخاصةفلسطينإلىاليهودهجرةهـ،394عاموفي.الميلاديينعشرالحاديوالقرن

معذلكتزامنولقد.العشرينالقرنمنوالثلاثينياتاممتعادعليها.وسيطروا،الصليبيونغزاها،ام990

العالمية.الصهيونيةالحركةوفعاليةقوةازديادهزيمةبعدأم871هـ،583عامالقدسالمسلمون

الذينفلسطينعرببينللصهيونيةالمناهفبىالشعورازداد.الأيوبيالدينصلاحالقائديدعلى،الصليبيين

بإنشاءمطالبينالعربوثار.الاصليينالمنطقةسكانيمثلونهـ،239عامالاتراكحكمتحقالقدسأصبحت

العنفتصاعد.فلسطينأرضعلىعربية.دولة!فلسطينيةلابينما،المسلمينمن،عندئذسكانهامعظموكان،أمء71

-مح!!،،؟

7-ةء!لأ.-كا+،7جلآ-37-إلاأ-جلاوو*،

ساء،كاع7ءض،!ئرشلأير"كأ؟ز-ع!*يز!ز!-ط7لاخ،+

.الزيتونجبلمنالقدسلمدينةعاممنظر
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حبصكميسةوقمة،الغوانمةبابجامعومئدنةا!لشرفةالصخرةقبة

المسيح.

الأمإلىبطلبللتقدم،ام479عامبريطانيااضطركاكثيرا،

فىالملتهبةالأوضاعحيالمناسباتراهمالاتخاذ،المتحدة

تمقراراالمتحدةالأمماتخذت،العامذلكنهايةوفى.فلسطين

أيضاتمفلسط!!،كماعلىالبريطانيةالوصايةإنهاءبموجبه

تبقىأنعلىواليهود،أمحربابينفلسطينبتقسيمقراراتخاذ

ألمتحدة.الأمسيطرةتحتالقدسمدينة

الأمعنالصادرالتقسيمقرارالعربيةالدولرفضت

اليهود.ضدطاحنةحربفيجيوشهاودخلت،المتحدة

مناليهوديةالقواتتمكنتأم،489عامنهايةفيلكن

الغربيةالأجزاءعلىوالسيطرة،العربيةالجيوشزحفوقف

أما.القدسمدينةمنالغربيالجزءفيهابما،فلسطينمن

الأردنيين.سيطرةتحتبقىفقد،المدينةمنقيالشمالجزء

عاصمةالقدسوأعلنت،إسرائيلدولةقياماعلنذلكبعد

.الإعلانبذلكتعترفلمالعالمدولمعظملكنلها،

أهمهاكانواليهود،العرببينأخرىحروبنشبت

تلكوانتهت.أم739عامحربثمأم،679عامحرب

وكل،القدسمدينةمنالشرقىالجزءبفقد،الحروب

للمملكةالغربيةالضفةتمثلكانتالتيالفلسطينيةالأرض

الأحداثهذهودفعت.غزةوقطاع،الهاشميةالأردنية

أم(،)!79القدسلجنةإنشاءإلىالإسلاميالمؤتمربمنظمة

المملكةملكالثانىالحسنالملكجلالةإلىرئاستهاوإسناد

المتمثلالهدفلتحقيقالصلاحياتكافةوتخويلهالمضبية

إلىوعودتهاالمقدسةالمدينةوإسلامعروبةعلىالمحافظةفى

العشرين،القرنمنالثمانينياتوفي.الإسلاميةالسيادة

فلسطينإلىرسمياالقدسمدينةبضمإسرائيلقامت

القدسإعادةأجلمنمستمراالصراعيزالولا،المحتلة

الاصليين.لأهلهاالعربيةوالأرض

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

طبضمحمدالأ!يا!رينصلاحإلهرائيل

الأقصىالمسجدصهيونالإسلام

السلامعليهموسىالصهيونيةالزيتولىجبل

بلفوروعدالعر!نيةالجتط

اليهودالسلامعليهعيسىالغرلىالحائط

يةليهوداتاريخ،للسطينالصليميةالحرو!

المكابىيهوذاالمحتلةللسط!!السلامعليهداود

أممبيراقوريقينالد

العالميأيههودياالمؤتمرأ!سلاماعليهسلياد

الموضوععناصر

المقدسةالمواقع-1

القيامةكنيسة-جالأقصىالمسجد-أ

المبكىحائط-دأصخرةاقمة!-

أخرىمواقع-2

الغربيةالقدس-بالشرقيةالقدس-أ

تاريخيةنبذة-3

أس!ئلة

واليهود؟والنصارىالمسلمينعندمقدسةمديةالقدستعترلمادا-أ

؟القدسمنالصليسيينطردا!ديااطسلمالقائدس2

عبرالقدسعلىسيطرتالتىاغوىاص!تلاتأسماءادكر-3

الطو!!.تاريحها

الصحرة؟قبةعرتر!مادا-4

للمسلمين؟،لنسبةالأقصىالمسحدأهميةما-5

بنعديام(.345-؟هـ،746-؟)علي،القدسي

محباكان.حنفىأصوليفقيه.القدسيناصربنمنصور

بالحديث.الاهتمام،وأصولهبالفقهالاهتمامإلىجمع.للعلم

أخذ.بفلسطينالقدسإلىنسبةالقدسيالدينبعلاءيلقب

للاستفادةالناسيؤمهصارحتىعصرهعلماءكبارعنالعلم

له.العلمطلبةمنعددعليهفتتلمذبالقدسدرس.علمهمن

للخبازي.الفقهأعولفيالمغنيشرحكتاب

القياسنظاممنجزءوهيدلطول،قياسوحدةالقدم

بهااستبدلوقد.الإنجليزيةباللغةالناطقةالبلادمنكثيرفى

المتر.انظر:.واسعنطاقعلىالمترالان

بوصة.21وتبلغ،ياردةثلثالواحدةالقدمتساوي

طولإلىأصلاالقدمقياسيرجع.م.480،3تعادلوهي

لاحدإلىكثيراتتفاوتالإنسانقدمأنغير.الإنسانقدم

بوصة36بالياردةتحددتولما.القياسفىعليهيعتمد

.الياردةثلثالقدمأعتبرت

تعادلوهي.المساحةلقياسوحدةالمربعةوالقدم

.واحدةقدمأضلاعهمنضلعكلطولمرلغمساحة

مربعةبوصة441أو21*21المربعةوالقدم

وهيالحجملقياسوحدةا!لكعبةوالقدم2(.سم)929



قدموعرضه،واحدةقدمارتفاعهمكعبحجمتعادل

*21المكعبةالقدموتبلغ.واحدةقدموعمقه،واحدة

3(.سم)317.28مكعبةبوصة1728أو،12*12

!و.والحطبالخشبكتللقياسوحدةاللوحيةوالقدم

واحدةبوصةوسمكهاالعرضفيوقدمالطولفيقدم

.()بللقدمويرمزسم(.2)5)4

والمقاالأوزانأيضا:أنظر

عديهايقفوالتي،الساقنهايةفيالواقعالعضوهيالددم

علىيمشىالذيالحيوانوعند.الحيوانوبعض،الإنسان

،الآقدامأو،والخلفيينالأماميينالعضوينأطرافتكون،أربع

الكنغرمثلوحيواناتوالطور،،الإنسانعندأما.متشابهة

أثقلتكونالقدمفإن،الخلفيينطرفيهعلىيمشىالذي

اليد.أي،الأماميالطرفعلىيقابلهامماوأقوى

هذهعظما.26منالإنسانقدمتتكون.العظام

العرقوبعظامأوالسبعةالرسغعظاما-هيالعظام

وأعشرةالأربعالسلاميات3-الخمسةالمشطعظام2-

.القدمأصابععظام

والزورقيوالعقبالقعبفهيالعرقوبعظامأما

عقبتشكلوهي.الثلاثةالوتديةوالعظاموا!لكعبي

المشطعظامتوصلظهرها.منالخلفىوالجزء،القدم

الجزءفتشكل،بالسلامياتوالمكعبىالوتديةالعظام

ولكل،سلاميتانالكبيروللإصبع.القدممشطمنالأمامي

السلامياتنهاياتوتلاقي.ثلاثالأخرىالاصابعمن

.القدمتكويرأيالضرةلتشكلللمشطالسفلىالوجه

اثنانيمتد،أقواسثلاثةالقدمعظامتشكل.الأقواس

وهي.القدمباطنبعرضوالثالث،القدمباطنبطولمنها

فالقوسالقفز.أوالسيرفيالمرنةطبيعتهاالقدمتعطي

عظام)أوالرسغعظهام:هي،العظهاممنمجموعاتثلاثلهاالقدم

عظام)أووالسلاميات(،القدمظهر)أوالمشطوعظام(،العرقوب

.القدمتكويرباطنإلىالعقبمنالقدمأخمصقوسيمتد(،الأصابع
19طلر.ملقدا

(.القدم)باطنالضرةإلىالعقبعظممنيمتدالرئيسى

الأخمصي.القوسأوالطويلالوسطيالقوسيسمىوهو

القدموتكويرالعقبعندالأرضالقوسهذاويلامس

للساقحماية،للصدمةكممتصيعملوبذلكفقط،

طبقةالقوسهذاعظامأطرافوتكسو.الفقريوالعمود

فالغضروف.الغضروفانظر:.مرنغضروفمنسميكة

القوسويمتد.الصدماتامتصاصعلىقادراالقوسيجعل

تكويروسطالمشطقوسويقع،القدمطولعلىالجانبي

نتيجةالمسحاء،القدمالمسماةالحالةتحدثوقد.القدم

المسحاء.القدمانظر:.القدمأقواسلانحلال

ورباط.القدمأقواستسندوهي.والعضلاتالأربطة

قويالأخ!يةاللفافةالمسمىالطويلالقدمأخمص

ويحمىمكانها،فيالقدمعظاميثبتفهوجدا.

تجويففيالدمويةوالأوعية،والعضلات،الأعصاب

تتيحبنيتهاأنغيراليد،مثلكثيرةعضلاتوللقدم.القدم

لليد.يتاحمماأقلللحركةوطلاقة،مرونةلها

ويقع.سميكغليظجلدالقدمألمسفلأوأخمصيغطي

والرباط،والعظامالجلد،بيندهنينسيجمنثخينلبد

لوقايةهوائيةكوسادةالدهنيةالطبقةهذهوتعمل.الأخمصي

الصرير.ومنالقدمعلىالضغطمنالداخليةالقدمأجزاء

نتيجة،القرونمثل،القدمأسقامتحدثأنالممكنمن

مناسبة.غيرأحذيةلبس

الموسوعةفيعلةذاتمقالات

المغطسةالقدممرضالحيوأنأخذ،القدمبصمات

القدممسمارالكاحلالأطرافتصقيع

الملتهبالورمأخيلكعبالجسأة

القدمحنف!

النظامفيوالطاقةالشغلدقياسوحدةرطل-القدم

بأنهالجهدالفيزيائيونيعرف.الإنجليزيالنظامأوالمألوف

لمسافةجسماقوةتحركحينما،المسافةفيالقوةضربحاصل

حينماالمبذولالجهدمقدارهوالواحدرطل-فالقدم.معينة

قدملمسافةجسفاواحدإنجليزيرطلمقدارهاقوةتحرك

ثلاثةلمسافةجسمارطلينتساويقوةحركتوإذا.واحدة

ممطوالطاقة.رطل-قدم6يساويالمبذولالجهدفإن،أقدام

كللقياسالرطل-القدممعيارويستعملالجهد.لبذلالقابلية

لرفعاللازمةالطاقةمقدارالرطل-القدميعادل.الطاقةأشكال

،إذن.واحدةقدمايساويارتفاعإلىواحدرطلوزنهجسم

الميكانيكيةالطاقةمنرطل-قدم6دحاجةهناكستكون

.أقدام3ارتفاعإلىرطلينبوزنجسملرفع

القدرةولقياس.القدرةالشغلبذلمعدلويسمى

والمسافة.القوةمعاللازمةالزمنيةالمدةألاعتبارفيتؤخذ

أ؟؟أ

إ!بخغ

سلامياتالمشطعطامالرسغإعظامكأ؟بخإ

ا9-لمبرلم*-!فيلأإ.

ح6-ع-3أ--كا-أ-اإ!كا-!ء-؟ررص--؟-+-!؟-

سراعأءصكض!ء!؟!؟!
ا-إ-ىءإسح:؟ثبر!س!-3ثوأ!

ا/،سصص-صينكضص!*ىء(لأ؟،"1سكس!%أ

أصت

،ص?صىصسس(سص-!ص؟ع.،-ضمئهئه!و4!.،ءط.رز*(!!أ

شك!مميص!صكم!جم!ضسش!رككلء-!،ح(ص3--؟--س!أء7"كا-إلأءأ-ك!!كلأبر

-!س!ص-!-س!/7،ص-*صءممص

!)أالعفعطم

اخمصي!وسكاص!،!القعب

كا3-رورقيعظم

-أولوتديعظم
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الثانية،فىرطل-القدمبوحداتإماالقدرةقياسويمكن

القدرةوحدةوتساوي.الحصانيةالقدرةبوحداتوإما

الثانية.فىرطل-قدم055الحصانية

والقدم.الجولباطاقةواالجهديقاسالمتريالنظامفى

جود!.635.1يساويالواحدرط!ط-

الشغل.؟الطاقة،الجول:أيضاان!ر

الحكةيسببمعدجدديمرضالرياصيقدم

الأصابع،وبينالقدمباطنفيالقشور()تكونوالتقشر

معرضإنسانوأي.المجهريةالفوياتمننوعويسببه

القابليةلديهممنهناكولكنالفطر،بهذاللاحتكاك

علىالفطرويتكاثر.غيرهممنأكثرالمرضبهذاللإصابة

العديدالمرضبهذايصابولذا،الرطبالدافئس!إلجلد

اصلسخونةأقدامهمتتعرضالذينأولئكأوالرياضيينمن

دائمة.بصورةوالعرق

علىيؤثرثها،القدمأصابعبينالرياضىقدممرضيبدأ

نفطاتيسبىوقد،ومتقشرةمحمرةويجعلهاالقدمباطن

منأخرىأجزاءفىالرضينتشروقد.الحالاتبعضفي

انظر:.الحلقيةالقوباءيسمىالحالةهذهوفىالجسما،

قوبءاسمأيضاالمرضعلىيطلقوقد.الحلقيةالقوباء

الحلقية.القدم

عنبه،الإصابةتفادييمكنكما،المرضهدايعالج

الجواربارتداءأو،للأقدامالمستمروالتجفيفالغسلطريق

مسحوتوباستخدام،المناسبةالتهويةتوفرالتيوالأحذية

أ!همرورة.اعندالفطريقتلطبيعسيلبامشعمالأوالتلك

أظافرأصابماإذاكليةالفطرمنالتخلصويصعب

متكررةانتكاساتتنشأأنيمكنالحالةهذهوفي،القدم

يصفقدالحادةأوالمستديمةالحالاتوفي.للمرض

الغريسوفولفين.يسمىدواءالطبيب

مقدارأي،الإضاءةدقياسوحدةف+القدم

منجزءش!معة-والقدمما.جسمعلىالساقطالضوء

.للقياسالإنجليزيالنظامأو،المألوفالنظام

يستقبلهاالتيالضوءكميةيحددانعاملانوهناك

الضوء،مصدراستضاءةشدةا-هما:المضاءالجسم

زادتفكلماالمضاء.والجسمالضوءمصدربينالمسافة2-

أيفخا.اهضاءالحسمسطوعرادالضوءمصدراستضاءةشدة

المضاء.الجسماسطوعقلالمسافةزادتوكلما

-قالمعادلةتستعمل)ق(شمعة-القدمولقياس

المصدراسمتضاءةشدة)ض()ش(الحرفان:ف
ويمملم

مصدربينبالأقدامالمسافة)م(والحرف،بالشمعاتمقاسة

المضاء.والجسمالضوء

الاستضاءةقياسوحداتتشملالمتريالنظاموفى

عددلحساببالأمتارالمسافةفتقاس.والفوتاللوكس

اللومنويساوي.الفوتلحسابأسشتيمتراتوبا،اللوكس

الفوتويساويمربرشمترلكلواحدلومنسطوعالواحد

وأ،مربعسنتيمترلكلواحدفوتعسصوأالواحد

مردغ.مترل!!لأ!من00001

.الإضاءةالفوء؟أيفئا:الظر

.الحوذانفصيدةمنمافبنباثالمائيالغرابقدم

فىوينمووآسيا.أوروباموطنهأصفرزهرذوعشبوهو

الملوحة.إلىالضاربةأوببطءالمنسابةأوالساكنهالمياهمناطق

علىيزهرأوالحوذانيشبهالديالنباتعلىالاسماويطلق

كتلايشكلماوغالبا.مباشرةالماءسطحفوقمشصبةسوق

أصلويعودويونيو.مايوشهريفيالأزهارمنكبيرة

.الغرابقدمتشبهالتيالمحتمقوقةالنباتأ:راقإفيأطصطلحا

صلةلهابأسماءالغرابقدممنالأخرىاا،نواع1وسميت

نجدالمثالسبيلفعلىبمالخاصالتشكيلداتلباتهالأوراق

الشكللبلابيةأوراقلهاللبلابيةالأوراقذاالغرابقدمأن

الماء.سطحفوقوتطفومجوفةلامعةوهى

متأخروقتفييزهر،الحوذان!صيلةمنمائىلباتالمائىالغرابقدم

ديضاء.أزهاروا،الريكعنصلمن

الأطسافتصيبمرضيةحالةالمتقر!القدم

وقد.الرطبللبردالطويلالتعرضيسببها،والأقدام

كانواالذينالجنودمنكبيراعدذاالحالةهذهأصابت

191)4الأولىالعالميةالحربخلالالخنادقفييحاربون

المعتدلة،أوالخفيفةالصقيعلسعةتشبهوهىأم(.189-

هذامنيعانيوممن.الجافللبردالتعرضعرتنشأالتي

العراءفييعملونالذينوالعمالالجنودغالباالمرض

لسعةتعالجكماالمتقرحةالقدموتعالج.والصيادون

لإعادةاللازمةالإجراءاتواتخاذوالراحةالصقئبالنظافة

المصابة.الأجزاءإلىالدمويةالدورة

المفيع.لسعةأيضا:انو



39القديس

القدمقوسفيهايبدووراثيةحالةالمسحاءالقدم

الأربطةوجودنتيجةالحالةهذهتنشأمتداعيا.أو"سطحا

كثيرويعتقدوإسنادها.القوسشدعلىتقدرلاالتيأضعيفةا

ليسهذاولكنألما،تحدتالمسحاءالقدمأنالناسءق

لوظيفتها.أدائهاكيفيةفييؤثرلاالقدمارتفاعلأنكمحيحا؟7

منهالتخفيفيمكنإزعاجاتسببقدالحالةهذهأنإلا

.القدمباطنقوسدعمعلىتعملأحذيةبامشخدام

البوص!تشبهالةالمقوسالفرجارأيفاوتسمىألثد!1

،الصغيرةالقياساتلأخذتستعملكبير،حدإلىاعهندسية

فيمعايضمهمامقوستينالعادةفيساقاها!تكون

وافتحهمافييساعد،برغيأوبرشماممسمارز!ايتهما

الأنابيبلقياسالخارجيةالقدمةوتستعملإءغلاقهما.

النهايتانوتثبت.الخارجمنالأخرىوالأجسام،الألواح،

باتجاهالساقانوتتقوس،قياسهالمرأدالجسمعلىا.لمفتوحتان

القدمةوتستعمل.بالأجسامتحيطانبحيثاداخلا

منالمفتوحةالأخرىوالأجسامالأنابيبلقياسالداخلية

القدمةوتجمع.الخارجباتحاهساقاهاوتتقوسأداخل،ا

القدماتاواعأ

!!!،

!

كما،الداخليةوالقدمةالخارجيةالقدمةبينالمزدوجة

القدمةأما.المقالةهذهمعالظاهرةالأشكالمنليشضح

ساقيهافتحعلىيعملنابضفلهاالزنبركيةأوالنابفية

الانزلاقيةالقدمةمننوعالميكروميتريةوالقدمةأوتوماتيا.

قيالريستطعناظمسلكذودقيقميكروميتريبرغي،لها

ملم..،..254يبلغالمليمترمن-جزء

الورنية.الميكروميتر،أيضا:انظر

بهيقتدىومثلادينيابطلايصبحتقىشخص11!لس

دينه.عليهايحثفضائلأوبفضيلةالتمسكؤى

مختلفةألقابتقابلهالنصرانيةشابفيلقبوالقديس

تلكأتباعاعتقادعلىويقوم،الأخرىالأديانبعضفى

المشثنائية.وبركةبقداسةيتمتعونقديسيهمبأنالاديان

بركاتإضفاءعلىالقديسينهؤلاءقدرةفيريعتقدونكما

القديسينإلىالنظرةتتباين.خارقةباعمالوالقيامخاصة

الأديانفبعض.بهمتؤمنالتيالأدياناختلافحعسب

علىالقداسةصفةإضفاءفيتتبعهارسميةإجراءاتلديها

الاخربعضهاأنكماالختارين.والنعساءالرجالبعض

لديهاأنمنالرغمعلى،بالقديسينرسميالايعترف

الأتقياء.لتكريمدينيةممارسات

أدوالأنهمالقداممةدرجةالناسمنالعديدأحرزوقد

لبعضرموزاأصبحوالأنهمأوتارلديانتهمفيمهمادورا

تحول،المثالسبيلوعلى.الدينلهذاالتقليديةالسمات

مبشراوأصبحأخرىديانةمنالنصرانيةإلىبولالقديس

وبعض.النصرانيةإلىبالتحولآخرينإقناعإلىيسعى

منفالعديد.مقدسةقضيةسبيلفيماتواشهداءالقديسين

فيإيمانهمعنالتخليعلىالموتفضلواالذينالنصارى

القدبن.منالانيعدون،الأولىالنصرانيةأيام

اكتسبواقدبوذا،مثل،القديسينبعضأنيعتقدكما

بصيرةنفاذأوالمقدسةالأسرارعنخاصةأوخارقةمعرفة

أغوارها.لسبر

القديسينعليهميطلقمناكتعسببعفالحالاتوفي

وأ،الموتبعدأوقبلبمعجزاتقاموالأنهمخاصةمكانة

أحرزكما.بعينهمأشمخاصلعنأومباركةاللهمنالتمسوا

وأ(ممتلكاتهمأو)رفاتهمآثارهملأنالقداسةمرتبةآخرون

مقدسة.تعدأصبحتبهم،صلةلهاالتيالأماكنبعض

أصبحوالأنهمقديسيناعتبرواقدالاخرالبعضأنكما

سماوية،بقدراتوتمتعوا،الموتبعدأوقبل،آلهةنصف

.اليابانإمبراطورمثل،أتباعهمنظرفي

الصلاةاليهوديةالديانةتحرم.النصارىغيرالقديسون

بوصفهمالأتقياءيكرموناليهودولكن.اللهغيركائنلأي

البطوليةالأعمالسرديمكناليهوديةالعبادةوفيأبطالأ.

إلىينعسبوبينما.للهللاخلاصأمثلةبوصفهاللأتقياء

اليهوديةالقوانينخرقالقدامىالأتقياءالأبطالبعض

كانوالاحقوقتفيجاءواالذينالقديسينفإنأحيانا،

بتطبيقوملتزمين(اليهودي)القانونالتوراةفيمتبحرين

عليها.نصالتيالسلوكقوأعد

الأكبرهليلاليهود،لدىشوةالقديسينأكثرومن

جوزيف.بنوأكيبا

فيالدياناتتتسم.اسياوشرقجنوبفيالقديسون

المتعلقةوالمعتقداتالممارساتبتنوعآسياوشرقجنوب

الغربية.الدياناتفيموجودهومماأكبربصورةبالقديسين



كنيسه،بطرسالمديس49

الاثارإلىباللإضافةالمقرب!!وأتباعهبوذايكرمونفالبوذيون

البوذيونالرهبانويتخذ.بهمالمرتبطةالمقدسةوالأماكن

أبطالأبوصفهمالشهداءويكرم،لهمحماةالقديسينبعض

ولكن،رسميونقديسونالهندوسيةفىولايوجد.دينيين

يعدونالذينالإقليميينأوالمحليينالقديسينبعضهنالك

يتميزودرحالال!سونفوشيوسيةفىويوجد.مقدسينشبه

أما)الحكماء(.الساجايسمونوالعقليالأخلاقيبالتفوق

لأنشهداءأوقديسونفيهافلايوجداليابانيةالشنتوديانة

كماالبشر،صفاتتتجاوزبصفاتيتسمونمنهمالأتقياء

الديانة.تلكأصحابيعتقد

كلهاالحارقةالقوىأدالإسلاميؤكد.الإسلامموقف

كليعترف!وبينما.وحدهوتعالىسبحانهللهملك

أصحابهومكانةعثبرللرسولالخاصةبالمكانةالمسلمين

عبادةلاتقرالإسلاميةالنصوصفإن،عنهماللهرضي

زيارةالإسلاميةالبلادلعضفىتشيعأنهعلى.القديسين

بها.للتبركالأشخاصبعضقبور

القديسين.جميععيدالبابابم،التطويبأيضا:انظر

القديسكنيسةتوجدكئيسة.،بطرسالقديس

القديسبازيليقا-أيضاوتسمى.الفاتيكانمدينةفيبوس

كنيسةثانيةوهىأوروبا،فينصرانيةكنيسةأكبروتعدبيتر.

)أولبطرسأغديساجسديضمأنهيعتقدفريحعلىتقام

،م021نحوال!صيسةهذهويبلطول(.النصرانيةفيبابا

وتغطىأم35نحوفيهانقطةأوسعفيعرضهايبلغبينما

المبنىفىعمرانىمعلماوأبرر2.أم5)001علىتزيدمساحة

أغبةاهذهوتنتصبأنجلو.مايكلصممهاالتىالكبيرةقبتههو

.م24قوهاويبلغالأرضمنأم02ارتفاععلى

برنينيلورنزوجانالفنانوضع.الخارجىالشكل

.جذابإطارفىالكنيسةهذه-المعماريينالمهندسينأحد-

إلىالتيبرنهرمنكما،5طولهيبلغالذيشارعهايمتد

فناءوهو(،بطرسالقديس)ميدان،بيتوفسانديبيازا

الكنيسة.أماميوجدعريض

الجرانيتمنالمصنوع)العمود(الأوباسييكويقف

هذأجلبالبيازا.وسطفىم26ارتفاععلىالأحمر

ميدانإلىنقلهوتمم37عامنحومصرمنروماإلىالعمود

.أم586عامالبيازا

الكنيسةمنأرراخلىاالجزءصمم.الداخلىالشكل

كثيربإبداعأيضابرنينيالنحاتقام.الباروكىالطرازعلى

مظلتهابنى.كماأم065عامنحوفيالشهيرةمعالمهامن

القبة.تحتيقامالذيالشاريخيالمذبحفوقالمتقنةالبرونزية

هذهأحدداخلالشهير(أنجلومايكل)تمثالالميناويقف

.الساحات

أولفىالعملالكبيرقسططينبدأ.تاريخيةنبذة

الكنيسةبنىحيثم325نحوبطرسللقديسكنيسة

غرارعلىالكنيسةشيدت.النصرانيةبقبولهاحتفاء

قاعةالرومانيستخدمهكانمستطيلمبنىوهوالبازيليقا،

منصفوفأربعةتقوم.البازيليقاانظر:.للاجتماعات

إلىبشطرها-الكنيسةطولعلىتزيدأضىوا-الأعمدة

صحنان.منهجان!كلفيمركزيصحن

هذهيزورونالنصارىكانالوسطىالقرونفترةوطوال

صيانةباعادةنيكولاسالبابابدأام452عاموفى.الكنيسة

مأ605عامحتىذلكواستمر،بطرسالقديسكنيسة

كاملا،بناءالكنيسةبناءإعادةالثانييوليوسالباباقررعندما

بالقبة،فقطمحتفظأللكنيسةالأصليالمبنىبهدمقامحيث

اشتركالبناءإعادةفترةفي.القديمالبناءبقايامنوقليل

علىوالإشرافالتصميمفىمختلف!تمعماريينعشرة

أولكانتصميمها.فىوغيروابطرساغديسأكنيسة

معماريبينومنبرامنت.دوناتوهوفيهايعم!!معماري

بورتاديلاوجياكوموأنجلومايكلب!رسالقديسكنيسة

أما.برامنتخطةبتعديلأنجلومايكلقاممادرنو.وكارلو

وأتمالحركيةأنجلومايكلخطةأستأنففقدديلاجياكومو

مادرنوكارلوقامأم006عامنحووفى.ام095عامالقبة

اللاتينيالصليبشكلالكنيسةتتخذحتىالصحنبتوسيع

نصفهافىطويلةعموديةخشبةتقاطعقصيرةأفقية)خشبة

الضخمة.الكنيسةواجهةبتصميممادرنوقامكما(الأعلى

فيالمبنىبإهداءالثامنأوربانالباباقامام626عاموفى

الأجزاءبعضأضيفتفقدذلكوبالرغ!ا.الأخيرةصورته

المبمى.إلىمؤخرا

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

لعمارةابحلوأيكلمالياي!هاإ

تقاميوم!رجالقدير!م.ووم،!جورجالقديس

ذكرى،أبريلمنوالعشرينالثالثفىبريطانيافىطقوسه

علىجورجالقديسعلميرفرف.الدولةراعىللقديس

.اليومهذافي،الأخرىالأبنيةمنوكثيرالكناضقمم

بهيحتفلديفيدالقديسيوم.يومددميد،القددس

راعيالقديسشرفعلى،مارسمنالأوأ!فيالنصارى

السادسالقرنخلالديفيدأغديساولدوربماويلز.

تسمىالتيديفيدمنطقةفىلل!دينةقعمئاوأصبح،الميلادي

ديفيد.سانتاليوم

دورنسالقدي!خديج.خليجلورس!،القديس

علىخليجأكبروهو،الأطلسىالمحيطمنعميقلسان
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خليج.المكسيكخليجعدافيماالشماليةأمريكاساحل

ونوفا،الشرقمنفاوندلاندنيوجزئيايحدةلورنسا!نمديس

الشرقية.كويبكشواطئيغمرأنهكما.الجنوبمنسمموتيا

العظمى.والبحيراتلورنسالقديسلنومصبلخليجو

وشماليلكندابالنسبةللتجارةالرئيسيةالبحريةالممرات1!ىو

لورنسالقديسطريقافتتاحومنذ.المتحدةلاياتالر

العسفنأصبحت،أم959عامفىتعميقهبعد،اليحري

خليجمنالإبحارعلىقادرةللمحيطاتالعابرةالكبيرة

والواقع.العظمىالبحيراتأطرأفأبعدإلىلورنساكنديس

مدخلاالخليجمنيجعلالبحريلورنسالقديسطريقأز،

الشمالية.أمريكافيللأطلسيالعابرةالداخليةلكشجارة

ويمتد.قناتينطريقعنالأطلسيالمحيطإلىالخليجيد.خل

كيببينكم59منلأكثرالأكبر،وهو،كابوتهـنحميق

بينيقعفإنهايل،بليمضيقأمافاوندلاند.ونيوبريتون

كندا.ان!:.فاوندلاندونيولابرادور

نأكما،لورنسالقديسخليجالبرقكبلاتتقطع

الأطلسية.والمناطقكويبكبينتبحرالبواخرمناكمديد

المتقلبة،التياراتلكنمنخفضةالمدمستوياتأنوالواقع

الإبحارتجعلماغالبا،الطافيةوالثلوج،الكثيفوالضباب

الجنوبيالطرففيإدواردبرنسجزروتقعضطرا.

نهرمصبمنبالقربأنتكوستىجزيرةتقعكمالاخليج.

منالجنوبيالجزءفيأصغروتمحزر.لورنساكنديس

الشمالية.الشطانامتدادعلىا-نليج

القديسخليجمنكلباكتشافكارتييهجاكقام

يومفي،الثانيةرحلتهوفي.لورنسالقديسونهرلورنس

القديسعيديوموكان-ام535سنةأغسطسمناك!اشر

الشماليالساحلعلىخليجاكارتييهدخل-لورنس

وتدريجئا،.لورنسالقديسخليجاسمعليهوأطلقللخليج

والنهر.الخليجعلىيطلقالاسمهذاأرصبح

هيماركالقدي!بازيديقابازيليقا.،ماركا)قديس

البندقيةفيالكاثوليكيةالرومانيةالكنيسةدعاتدرائية

البازيليقاسميت.ماركالقديصركاتدرأئيةوتسمىبإيطاليا.

البندقية.مدينةراعيكانالذيماركالقديسباسم

بالرغم،البيزنطيالنمطعلىأساساالبازيليقاشيدت

إلىبالإضافة،الرومانيللطرازانعكاسعمارتهاأنمدق

صليبشكلعلىالمبنىهذاصمم.القوطيالأثرب!!

الكنيسةطوليبلغ.متساويةاذرعأربعةلهإ-تريقي

.م5.62فيهنقطةأوسععندالعرضيبلغبينمام،5.76

التقاءنقطةعلىوأخرىقبة،ذراعكلرأسعلىوتقوم

منمقربةعلىالأجراسبرجينتصببينماالىبرذرع،

.ماركسانميدانفيمنفرداالي،زيليقا

الموقع.هذافىنوعهامنالثالثةالحاليةالكنيسةتعتبر

وتم،البندقيةلحاكمالقصرمصلىباعتبارهابنيتقدوكانت

.أم708عامكاتدرائيةجعلتثمأم،730عامتقديسها

الفسيفساءمنالتكاليفباهظةبزينةالداخلمنمزينةوهي

الفنيةالأعمالهذهأغلبجلبت.الملونوالرخاموالنقولق

عن(اليوم)إسطبولالقسططنيةالبيزنطيةالعاصمةمن

الصليبيةالحملةفيقاتلواالذين،النصارىالمحاربينطريق

أربعةبجلبالصليبيونقامكما.ام402عامنحوالرابعة

لم"البازيليقالملممدخلعلىاليومتقفالبرونز،منخيولتماثيل

.اليومخزائنهاتحويهاثمينةأخرىأشياءإلىبالإضافة

لبندقية.ا،لبازيليقاا:أيضانظرا

يومنيكولاسالقدي!يوم.يومئيكولاس،القديس

كلمنديسمبرمنالسادسفيالنصارىأطفالبهيحتفل

الصغرىاسيافيعالقأسقفنيكولاسوالقديس،عام

الأطفاليرعىالقديسالأسقفهذأظل.م003عامنحو

نويل.بابابلقبواشتص،الوسطىالعصورمنذ

أوروبا.فيرئيسيبشكلالاحتفالهذاشعائرتقام

يملأأننيكولاسالقديسبيومالاحتفالمظاهرومن

الصغيرةأحذيتهمديسمبرمنالخامسليلةفىالأطفال

،نيكولاسالقديسفرسأجلمنوذلكوالجزر،بالق!

حلتقدوالبسكويتالصغيرةاللعبيجدونالصباحوفي

فيجدونبالشقاوةالأطفالاتسمإذاأما.والقشالجزرمحل

زعموهو،يراقبهممنهناكبأنتذكرهملمموطمنقطعة

.الأطفالتأديبمنهيقصد

القرنفيأمريكاإلىالاحتفالهذابنقلالهولنديونقام

نيكولاسالقديسشخصتبدلثم،الميلاديعشرالسايع

منالرغموعلى.كلوسسانتاإلىعشرالتاسعالقرنفي

كثيرفيتقامنيكولاسالقديسيومطقوسظلتفقدذلك

.ام009عامحتىمنتظمةبصورةالمجتمعاتمن

القديس.نقولا،الميلاد،عيد:أيضاانظر

يتماكينهمالنهمرا!ةفيافءالقد!ن

وأ،نشاطأو،مكانأوبلد،مصالحلحمايةاختيارهم

فإنالمثالسبيلفعلىلافرادها.الشفاعةويطلبونبم!جموعة

شفيعهوأندرووالقديسإنجلترا.شفيعهوجورجالقديس

باتريكوالقديسويلز،شفيعهوديفيدوالقديسأسكتلندا،

الموسيقى.راعيةهيسيسيلياوالقديسةأيرلنداشفيعهو

.(ام-249،هـ-ا136)محمدمعمرالفذافي،

ثورةقائد.الليبيةالعربيةالجماهيريةرئيسالقذأفيمحمدمعمر

الملكيبالنظامأطاحتالتيأم969)سبتمبر(أيلولمنالفاغ
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فيالقذافيولدليبيا.في

أسرتهوكانت.سرتبلدة

وتربيةالزراعةفيتعمل

ظلفيفترعرعالمواشي

فيتخرج.قا!ميةظروف

مأ659عامالحربيةالكلية

بعثةفيأوفدثمملازمبرتبة

فىتخرجحيثبريطانياإلي

القذافىمعمرالعمدالسمكريةالملكيةال!كاديمية

هيرست.سانتفي

الضباطتنظيمرأسعلىالقذافيمحمدمعمركان

قيامعنوأعلنليبيافيالملكيةأنهىالذيالأحرارالوحدويين

عينثمعقيدرتبةإلىالقذافيرقي.أعيبيةاالعربيةالجمهورية

للقواتعاماوقائداللوزراءورئيساالثورةلمجلسرئيسا

العاماسشعبامجلسعينهحينأم779مارسحتىالمسلحة

تغييرعنرأعلم،العامالشعبلمؤتمرعاماأميناسبهافيالمنعقد

الليبيةالعربيةالجماهيريةإلىاللييةالعرليةالجمهوريةاسم

أضظريةأعليهأطلقماأغدافىاطرحر.الاشتراكيةالشعبية

وأعلنالأخف!ر،الكتابفيشرحهاأوردالتىالثالثةأ!الميةا

للم!*تالحلولتقديمهوالأخضرالكتابمنالهدفأن

المجتمعيواجههاالتيوالاجتماعيةوالاقتصاديةالسياسية

الليبي.

الزراعةقطاعاتفىليبياتنميةعلىالقذافيعمل

كثيرإنشاءفيالنفطعائداتوامشغلالزراعيوالإصلاح

لكلالمجانيةالخدماتوتقديموالمستشفياتالمدارسمن

طموحةخطةوهوالعطماالنهرمشروعوتنفيذالموا!ين

الساحل.مدنإلىالصحراءقلبمنأحذباالماءلنقل

القواعدإزالةعلىالثورةبدايةمنذأغذاشياعمل

معمفاوضاتفىدخ!!،ام079مارسففي؟الأجنبية

إزالةنتيجتهاكانتوالبريطاني!تالأمري!سينالمسؤولين

كماوطبرقالعظماوقاعدةبنغازيمنالبريطانيةالقواعد

شهور.ثلاثةبعدهويل!م!قاعدةالأمري!جمونسلم

بمحاولاتالقذافيقيامعنأعلن،أ!ربياالمجالوفى

المحاولاتتلكول!شالعربيةالدولمنأحديدامعوحدوية

سبيلعلىالمحاولاتتلكومن.عمليواقعإلىتترجملم

هدفهوكانأم(969)ديسمبرطرابلصميثاتأ:المشال

إعلان-2.أصسودانواومصرأجبيابينأ!حدوياالتنسيق

اتحادإقامةمدفهه!صانأم(719)ممبتمبربنغازي

إعلان3-سوريا.رومصرليبياب!تالعربيةالجمهوريات

مالوحدةإعلان-4أم(0)729وليبيامصربينالوحدة

وليبيا.المغرببينالاتحادإعلان-5أم(0890)سوريا

أم(.)989العربيالمغربدولمعالمغاربيالاتحاد6-

إلىأم89،عامليبياوقفت،الدوليالمجالوفي

جيشهاوأرلمملتتشادفيعويديجيكونوح!صمةجانب

عامتشادمنانسحبتأغواتاهذهأنإلا،لهالدعملتقديم

ليبيامعلاقاتأما.التشاديالرئيسمنبطلبأم819

عندماأم089عامتوترازأدتفقدالمتحدةالولايات

سرتخليجفيباستفزازاتالأمريكيةالقواتقامت

وردتعليها.قذائفهابإطلادتىالليبيةأغواتافقامت

انفجارحادثوعلىالحادثهذاعلىاطتحدةأ!أ،ياتا

فيه.ليبياتورطادعتبرأينفىالليليةأعوادياأحدفي

الولاياتاتهمتحينام989أوائ!!فيالنزاعوتجدد

فوقأمريكيتينطائرتينإسقاطفيأضورطباليبياالمتحدة

اتهاماتإثرأوجهالدولتينبينأصوتراوبلغ.المتوسطالبحر

التيالأمريكيةالطائرةبتفجيرلليبياالمتحدةالولايات

عنونتجبأسكتلندا.لوكربىفوقام889عامسقطت

اقتصادياومحاصرتهاليبيا،علىدوأجةعقولاتفرضذلك

وبالتالي،الليبيالاقتصاديأ!ضعاعلىسيئاأتراتركمما

وضعاأوجدمماالقطر،هذافىأضنميةامسيرةمحملىعلى

الليبي.العربيالشعبحياةعلىبظلهيلقىأ!يزاأ،مأساشيا

فبرايرفيبلاهايالدوليةأصدلامحكمةأصدرتأدوبعد

تبين،لوكربيقضيةفيبالنظراختصاصهاتأكيدم8991

ضدالعقوباتقراراتاتخاذفيالأمنمحلستسرعللعالم

الأممؤسساتبينالتنسيقعدمأيضا،،وتبينبلليبيا

.أم989عاممنذليبياتؤكدهظلتماوهذاالمتحدة

بالدينتمسكهعنوأعلنالعربيةلالوحدةالقذافينادى

سواءحدعلىوالرأسماليةالشيوعيةوانتقدالإلمملامي

منظمةوخاصةالعالمفىالثوريةالحركاتبعضوساند

الفلسطينية.التحرير

الصاروخالمد!ية(،)دحيرةالذخيرةانظر:.القديمه

هندسة.،المقذوفات؟الموجهةالقذيفة(بمالسكري)الا!تعمال

والدلاع)الهجومالبحريةان!:.البالستيةالقديمة

لستية(.ابى)القاللا!لوجهةلقذيفةا(،الووي

انظر:.للقاراتالعابرةالبالستيةالقديمة

الصاروخ(؟النوويةالاستراتيجية)الأسلحةالنوويالسلاخ

(.البالستية)القذائصالملوجهةالقذيفةي(بما!ا،ورال)1

ان!:.المدىمتوسطةالبالستيةالقديفة

(.البالستية)القدائروالموجهةالقذيفة

الموجهةالقذيفةانظر:.البالستيةعيرالقذيمة

الموحهة(.اغذائفا)أ!اع



منبوسيدونقدفيفةتنطق،اليمنىالصورةفي.للمعركةجاهزة!ف،أعللاهالموخطالأمريكيةاقداذفذلكفيبمما،القذائفأنواعمنحفي

قذيفةتوجد،الصومعةيسمى،الأرضتحتموقعوفي.الدباباتضداليسار()أعلىدراجونقذيفةالبريةالقواتوتطلقالماء.تحتءواصة

اليسار(.)أسفلالعملاقة!يتمان

الموجهةلقذيفة11

!!4قيالمحشب!لمجفطائرسروحالمو!القذدمة

بنفسها،نفسهاتوجهالموجهةالقذائفوبعض.هدفهإ)ى

تقومأخرىخاصةومعداتحاسوبعلىتشتمل-خيث

وتدمرتطاردأنالقذائفهذهبعضوتستطيعقي!جيهها.

يطرالآخروبعضهامتحركا،آخرهدفاأومعاديةءلائرة

فيوهي،طيارينتحمللاأنهارغمالإنسانسيطرةششت

أجهزةمنإليهاتصدرراديويةتعليماتتتبعالحالة"لذه

.بعيدةتكونقدشككم

بعضهاويحمل،الصواريخالقذائفغالبيةتشبه

وتشتمل.الطائرةأجنحةتشبهوسميكةقصيرةأ-جنحة

منأكثرأوواحدبهصاروخعلىالواقعفيالقذائفءتالبية

أنواعوهناك.حربيةرؤوساتسمىالتيالمتفجرةالأقساما

منبدلأنفاثمحركبوساطةبالطاقةتزويدهايتمدتميلة

شكلفييكونالايخربعضهاأنإلا،صاروخيهـحرك

القنابلهذهمثلوتنقض.محركاتبدونمجنحةؤشابل

منإسقاطهابعدهدفهاعلىالانقضاضيةأوالانزلاقية

فالصارو!.مختلفةأحجاملهاالموجهةوالقذأئف

فىإطلاقهيمكنام،2حوأليطولهيبلغالذيالصغير

التيالعملاقةالقذيفةأما.طائرةأودبابةمنالمعركةميدان

تعادللمسافةتصلأنفيمكنهاأم8حواليطولهايبلغ

الرأسذاتالقذيفةهذهومثل.العالمحولالويقثلث

بأكملها.مدينةتدمرأنيمكنالنووي

بعيدةأهدافإلىتصلأنالنوويةالقذائفتستطع

أكثرضمنتصنففإنهاولذلكضخما،تدميراتحدثوأن

هذاأنالناسبعضويعتقد.العالمفيخطراالأسلحة

الأقطاربينحرباندلاعمنععلىيساعدنفسهالخوف

دولةتوجدلاأنهيعتقدونفهم.نوويةأسلحةتملكالتي

تدميرهاباحتمالوتخاطراخربلدعلىالهجومعلىتجرؤ

الدولة.تلكبقذائف

قدالقويةالدولأنالناسمنالكثيريعتقدكذلك

للحماية،تحتاجهمماأكثرالنوويةالقذائفمنصنعت

تكديسفىالاستمرارأنمنالناسهؤلاءويخشى

ولتقليلاحتمالأ.أكثرالحرببدءيجعلالنوويةالقذائف
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السوفييتىوألاتحادأمريكامنكلوقع،الخوفهذأ

النوويةالأسلحةمنللحدالاتفاقياتمنعددعلى)سابقا(

معينة.قذأئفإنتاجتمنعأوتحدالتى

القذائفمنكبيرةأعداداالأممنالعديدتملك،واليوم

إلىموجهةالقذائفوهذه.للإطلاقجاهزةتقفالنووية

قيامحالةفىمعاديةتصبحقدالتىالأقطارداخلأهداف

دولةضدنوويةقذيفةدولةأطلقتأنيحدثولم.حرب

فقد،النوويةغيرالقذائفأما.وقتأيفيمعادية

.المعاركميادينفىالشائعةالأسلحةهيأصبحت

الموجهةالقذائفأجزاء

متص!!حربيرأسمنأساسئاالموجهةالقذيفةتتكون

مناغدرةاعلىالقذيفةوتحص!!.الأنبوبيشبهبجسم

ا!ةالمقامنالقسماوهدا.نفاثمحركأوصاروخىمحرك

التوجيهمعدات3-المحرك2-الحربىالرأس-أيتناول

قذيفةلإطلاقاللازمةالمعداتيصفأنهكما.والتحكم

موجهة.

شديدةمادةعلىيحتويقد.الحربيالرأس

وأتى(،إن)تىالتولويننيتروثلاثىمادةمتلالانفجار،

الانفجارالشديدةالحربيةالرؤوسوتعمل.نوويةنبيطة

رئيعسيةبصورةهدفهيضربفبعضها.متعددةبطرق

الاخروبعضهاالهواء.ضغطمنهائلاانفجارامحدثا

.الاتجاهاتجميعفىكثيرةفلزيةشظايماويطلقينفجر

قدكذلك.وتضرها!دفاتضربالمتطايرةالشظاياوهذه

وحين،عديدةتفجيرنبائطعلىالحربىالرأسيشتمل

التيالنبائطهذهينثرفإنه،الحربيالرأسهذامثلينفجر

.حدةعلىكلاذلكبعدتنفجر

ذريتفجيرجهازعلىالنوويالحربىالرأسيحتويوقد

منعددعلىتحتويالنوويةالقذائفوبعض.هيدروجينىأو

منتصفحواليوعند.عشرةإلىيصلالحربيةالرؤوس

كلويواصلالحربيةالرؤوستنفصل،الهدفإلىالطريق

الحربيةالرؤوسهذهومثل.الخاصهدفهإلىطريقهمنها

المستقلة.الأهدافمتعددةالكارةالمركباتتسمى

منالحربيالرأسيمنعصمامطتنظامقذيفةوبكل

الحربيالرأسيضعالنظاموهذا.الخطأالوقتفىالانفجار

وفيالزناد.قدحعندينفجرلحيثأستعدادحالةفىأولأ

الوقتوفي.مسلحالحربىالرأسإنيقال،اسةالحاهدهمث!!

الانفجاربإحداثأصماماتانظاميقوم،الصحيح

هذايحدثوقد.صغيرةعبوةلتفجيروذلكالرئيسى

،الحالاتبعضوفىهدفها.منالقذيفةاقترابعندتلقائيا

التفجير.زنادبقدحالموجهونيقوم

منالقدرةعلىالقذائفغالبيةتحصل.المحصك

موادبإحراقالمحركهذاويعمل.صاروخيةمحركات

عالضغطذاتغازاتالاحتراقعنفتشج،كيميائية

خارجالخلفإلىالغازاتالعاليالضغطهذاويدفعجدا.

-المحركالفعلردقوةتدفع،نفسهأ!قتاوفى.ألمحرك

.الأمامإلى-اغذيفةوا

الصاروخيالمحركفىتحترقالتىأحجميائيةاالموادتسمى

الموجهةالقذائفغالبيةوتستخدم)الدواسر(،الدافعةا!لواد

يفةلقذاءجزاأ

روخيةلصاا

المزودةالقذائفمنلاتنتينالرئيسيةالأحزاءالرسومهدهوتبين.صاروخيةبمحركاتالموجهةالقدائصمعظمتزود

الوقود(،لحرقاللازمة)المادةمؤكسدمعالوقودمنم!ضنةسائلةدافعةمادةإحداهافىيستحدمصاروخيةبمحر!صات

صلبة.دافعةمادةتستخدمالأحرىالقذيفةوفى

السائلةالدافعةالمادةداتالقذيفة

الحرديالراس

التوحيهطام

سم!اياحتراقعرلة

الصلبةالدافعةالمادةذاتالقذيفة



!
!!

محدثةهدفهانحوأمريكيةمقاتلةطائرةمنتسقطجو-جوقة.يفة

طائرةتضربأنيمكن،فينيكسوتسمى،القذيفةهذهعاليا.!تا

كيلومتر.2،،بعدعلى!لادية

يسمىأجوفقضيبهيئةعلىمشكلةصلبةدافعةصادة

سائلةدافعةمادةالقذائفمحركاتبعضوتستخدم.ا-لهبة

القذيفة.جسمداخلخاصةخزاناتفيكونر

الوقود،:نوعينعلىالصاروخيةالدافعةالموادتشتمل

أما.الأساسيةالمحترقةالمادةالوقوديوفروالمؤكسد.

وفيالوقود.لإحراقاللازمالأكسجينفيوفرالؤكسدا

منكليكون،الصلبةالدافعةالمادةذاتالصواريخ-خالة

فيمجتمعينويكونان،صلبةحالةفىوالمؤكسدا!فقود

فىوتستمرانالمادتانتتحدالحبةإشعالوبمجرد.لمبةا

دافعةموادتستخدمالتيالقذائفحالةفيأما.إحتراقإا

غرفةداخلإلىدفعهاأوالدافعةالموادضخفيجب،سسائلة

.وتحترقالموادتتحدوهناك.المحركفيالأحتراقا

محركمنبالقدرةتتزودالموجهةالقذائفوبعض

فييحدثكماوقودأيستخدمالنفاثوالمحرك.قساث

منالأكسجينعلىيحصلأنهإلا،الصاروخياتلمحرك

للبحريةلدوريةتابعةحربيةسفينةمنتنطلقجص-أرضقذيفة

كقذيفةمصنفةستاندرد،وتسمى،أعلاهالموضحةالقذيفة.الأمريكية

جو.-سفينة

وحيث.طيرانهأثناءالداخلإلىالهواءيأخذحيثالجو،

ذاتالقذائففإنللهوأء،يحتاجالنفاثالمحركإن

لاحيثالفضاءفيتعملأنتستطجعلاالنفاثةألمحركات

مؤكسداتهاتحملالصاروخيةوالقذائفهواء.يوجد

منلمزيدالفضاء.فىالعملتستطجعف!ولهذا،الخاصة

الدفعانظر:،والنفاثةالصاروخيةالمحركاتعنالمعلومات

.النفاث

فيالقذيفةلإبقاءمعاتعمل.والتحكمالتوجيهأنظمة

وأجهزةحاسوبعلىالتوجيهنظام!يشتملوقدمسارها.

الخططالمسارشذكرالاجهزةوهذه.أخرىخاصة

نظامإلىكهربائيةتوجيهتعليماتوترسل،للقذيفة

وريشاتزعانفعلىالتحكمنظامويشتمل.التحكم

القذيفة.طيرانفيتتحكمأخرىونبائطوأجنحة

منالقادمةالتعليماتوالنبائطالأجهزةهذهوتستخدم

.المطلوبالاتجاهفىالقذيفةلتحويلالتوجيهنظام

المركباتقذائف!جوم

الأهدافمتعددةا)كارة

الدفاعوكيفيةإستقلةا

هامدة

الكارةالمركباتقذائف!جوم

قدالمسقلةالأهداف!لعددة

حريةرؤوسثلاثةعلىيىفشمل

أهدا!ثلاثةإلىس-جهة

حرديرأسإلىإصالةسحمتلفة

وسائلحذ!به!صد-!ادع

ضر!منبدلألحوهفاعا!لى

الحقيقية.الحربيةا!رؤومى

المضادةبالقذاثفالىفاعا

إلىيحتاحالبالستةلاقذاثف

تساويالحرسةالرؤوسسءدد

المهاجحة.الحربيةالرؤوسءدد

الموضحةالدفاعيةالعمليةولى

أربعسانفحرتالشكلفم!

كلودمرتالمضادةإقدائفا

ممامهاجعاحريارأسافديفة

الحادع.الرأسوها

واحدةقذيفةمنالم!طلقةالحربيةالرؤوسم!عددبإمكانأنكيفمنهماالعلويالشكلبيئأدناهالشكلينفي

برمزوتحتصرالمستقلةالأهدافمتعددةالكارةالمركباتتسمىالحربيةالرؤوسوهذه.أهدا!عدةتهاجمأن

هدأمثلضدللدفاعاستخدأمهايمكنالمضادةالباسشيةالقذائفأنكيف!السفليالشك!!ويوضح.3*)الاا

.الهجوم

7ر!!-اضمهه!ءى!ك!عه!ىوا،:ءيرلمالمستقلةص*لأهر)ف3بمتثدابخركتة3،الكمابىأكؤ!!-7،نفضبرص!*

!*-س7،3؟ء!!!تآئركة!ا!يةلإس3

3دء-دععا*لحادعالحرلبرالرأس!؟عور?3!-

7كا-كاكا4"اطادعلحرياا!?

للراسيدلسمدالم!

جم!وو"لا-لمووىءاع!!الجد!!لحمجار؟!7سو

؟ع!!!،-س-!--لا
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انطلاقها.أثناءالقذيفةبتوجيهتقوم.الإطلاقمعدات

أنواعتطلقبينما،أنبوبمنالقذائفبعضإطلاقيتم

تتحركمساراتأوقضبانبهاإطلاقمعداتمنأخرى

موقعفيمقامةالإطلاقمعداتكانتوإذاعليها.القذيفة

يكونالذيالمو!ويسمى.قذائفموقعتكونفإنها،دائم

الصوامبتمقذائفوبعض.الصومعةالأرضتحت

ولأيرتمبنالاخروبعضها،الأرضتحتموقعهامنإطلاقها

مصعد.علىالأرضسطحفوق

المنصاتتسمىعرباتتوجد،المعركةميدانوفي

أهصلوب.االإطلاقموقعإلىالقذائفتنقلالرافعةالناقلة

إلىأغذيفةابرفعتقوممعداتالشاحناتعلىوتوجد

أجهزةمنمتعددةأنواعاهناكأنكما.الإطلاقوضع

وأالطائرةجسماأوأجنحةعلىتركيبهايمكنالإطلاق

إطلاقأجهزةبهاالقذائفوغوأصات.سفينةعلىوضعها

الهواءالأجهزةهذهوتستخدمالماء.تحتللإطلاقخاصة

المحركيتولىحيثالسطحإلىالقذيفةلدفعالمضغوط

ذلك.بعدالمهمةالصاروخى

الموجهةالقذائفأنواع

علىاعتمادامتعددةبطرقالموجهةالقذائفتصنف

التىالأهدافاونوعالطيرانمسافةمثلخصائص

القذائفمنمهمةمجموعةهناكفمثلا،تهاجمها.

حيثطيرانهاأصريقةمناسمهاتأخذ)القذفية(البالستية

الهواء.فيالكرةتأخذهكالذيبالستياقوسيامساراتأخذ

عيربانهاوصفهايمكنالأخرىالموجهةالقذائفوجميع

أربعةإلىأيضاالموجهةالقذائفتصنيفويمكن.بالستية

وهذهوسقوطها.طيرانهامكانعلىاعتماداأخرىأنواع

جو-3جو-أرض2-أرض-أرضأ:هيالأنواع

.أرض-جو-4جو

علىالبالستيةالقذيفةطيرانيشتمل.البالستيةالقذائف

للقذيفةالصاروخىالمحركيقوم،الأولالجزءفخلال.جزءين

زمن:بعد.اططلوبةاسرعةويعطيهاالمحددمسارهاإلىبدفعها

خلالالجاذبيةبتأثيرالقذيفةتهبطثمالمحركيتوقفقصير،

فالقذيفةهدفها.علىتسقطأنإلىالطيرانمنالتانيالجزء

طيرانها.منالأولالجزءخلالموجهةتكونالباسشية

تحتاجوهي.طوللةمسافاتالبالستيةالقذائفتقطع

السرعةإلىتصلل!صالدافعةالمادةمنكبيرةكمياتلحمل

فإن،لذلكونتيجة.طويلطيرانأجلمنالمناسبينوالارتفاع

جميعا.القذائفأنواعأكبرهيالبالستيةالقذائف

تنطلقأنللقاراتالعابرةالبالستيةالقذيفةتستطع

تتراوحمسافةمنهدفاتصيبقدفهي.أخرىإلىقارةمن

علوإلىالارتفاعبعدأكم.003و..0055بين

إدىتطرالمدىمتوسطةالبالستيةوالقذيفةا.001.1

كم.0557و.007.2بينتتراوحأقصرمسافات

تسمىقدغواصةمنتطلقالتيالمدىالمتوسطةوالقذيفة

القذائفمنثالثنوعوهناك.بالستيةغواصةقذيفة

وتستطجع،المدىوسطيةالبالستيةالقذيفةوهى،البالستية

وقذائف.كم46و.061مسافةإلىعموماتصلأن

.النوعلهذامثالالأمريكيةبيرشنج

نوويرأسذاتللقاراتعابرةباسمتيةقذيفةتستطيع

علىتؤثرأنتستطجعفإنهاوبهذا،كاملةمدينةتدمرأن

مهمةالمدىالطويلةالقذأئفهذهومثل.الحر!مجرى

.للحربالشاملللتخطيطالعسكريةالاستراتيجيةفى

الاستراتيجية.القذائفتسمىفإنهالذلكونتيجة

الموجهةالقذائفغالبية.البالستيةغيرالقذائف

محركهامنبقوةكلهمسارهاتقطعبالستيةغيرقذائف

علىإسقاطهاالعادةفيوشمتوجيهها.نظامسيطرةوتحت

والسفنالطائراتوتشمل،ميدانيةثكتيكيةأهداف

معينةأنواعاأنغير.الأخرىالقذائفحتى،والدبابات

استراتيجية.كأسلحةتعملقدالبالستيةغيرالقذائفصمن

تستطجعنوويةحربيةبرؤوسمزودةكروزقذيفةفمثلا

عسكرية.ومنشآتصماعيةمراكزتدمير

تطيرأنالنفاثاهـكذات.ارالصوهذهوتستطسر
هـيحخما

الكشفلتفاديألانخفاضشديدةارتفاعاتعلى

الطائراتومن،الأرضمنإطلاقهاويمكن.الراداري

السفن.ظهرعلىمنوأحيانا،الغواصاتومن،الكبيرة

حسبأسماءالبالستيةغيرالصواريختعطىماوكثيرا

فيالموضحةالقذائفوغالبيةبها.تتميزالتيالخصائص

البالستية.غيرالتاليةالأقسام

وأالأرضمنإطلاقهايتم.أرض-أرضالقذائف

الصواريخهذهوتشمل.أرضيةأهدافضدالبحر

حربيةرؤوسايحملبعضهاالأسلحةمنمتنوعةمجموعة

العابرةالبالستيةالقذائفهىالقذائفهذهوأكبر.نووية

المدىقصيرةالصغيرةأرض-أرضأغذائصوا.للقارات

بضربالمعركةميدانلعملياتمساندةتوفرأنيمكن

القذائفوتنطلقالعدو.تموينمستودعاتمثلأهدا!ت

أصغرإطلاقويمكن.كم046مسافةحتىأرض-أرض

وأأفرادعلىواحدجنديبوساطةالميدانيةالقذائف

العدو.قواتمندبابات

القذائفمنمهمنوعللغواصاتالمضادةوالقذائف

فوقالماءفيوتغطسالجوعبرتنطلقوهىأرض،-أرض

الغواصة.تلكلتدمرأسفلإلىتغوصثممعاديةغواصة

إطلاقهايمكنللغواصاتالمضادةأرض-أرضوالقذائف

.الغواصاتمنأوسفينةسطحمن
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منأوالأرضمنإطلاقها!مجو.-فأرالقذائف

صغيرمنهاوالكثير.المعاديةالطائراتضداسمفنور!طح

وبعضها.وإطلاقهاحملهامنواحداجندياتمكنألىرجة

يستخدم،البريطانيةورابيير،الفرنسيةرولاندمثلالاخر

عرباتوتحملها،القياداتومقارالجويةالقواعد-لماية

مثل،القذائفهذهوأكبر.خاصةبطريقةءكيفة

ويصل،أم2إلىارتفاعهايصل،هيركيوليس-ذأيك

دائمة.صوامعداخلوتوضع،كما05إلىءفىاها

المعاديةالقذائفضدللإطلاقالمصممةوالقذائف

نوعوهناك.للقذائفالمفمادةالقذائفتسمىا.لقتربة

يقومالبالستيةللقذائفالمضادةالقذائفيسمى:!اص

القذائفهذهتندفع.الباسشيةالعدوقذائفضدبىالحماية

مسافةعلىتنفجرثممعاديةقذيفةلاعتراضأعلىأىإ

منها.كافية

الطائراتمنإطلاقهايتمجو.-جوالقذائف

المعادية.الطائراتضدالعموديةالطائراتأوالاعتراضية

،الحرارةعنوباحثة،المدىوقصيرة،صغيرةأسلحة،غالبيتها

عادمها.حرارةبوساطةالمعاديةالطائرةإلىتنجذب-!يث

وأالطائراتمنإطلاقهايتم.أرض-جوالقذائف

مثلمتحركةصغيرةأهدافضدالمروحيةاعطائرات

ضدالقذائفهذهمثلالطائراتتطلقأنويمكن.ادباباتا

تطلقهاالتيأرض-جوالقذائفمنوكثيرأسمفن.ا

برادارمزود،الفرنسيةإكزوسيتقذائفمثل،الطائرات

كروزوقذائف.بعيدةمسافةمنإطلاقهاويمكنضكامل5

أرض.-جوالقذائفمنخاصنوعالطائراتمنالمطلقة

التوجيهانظمةأنواع

وأواحدنوعبوساطةهدفهاإلىالقذيفةتوجيهيتم

أنظمةمننوعيتحكمقدفمثلا،التوجيهأنظمةمنأكثر

يتولىثمرحلتهامنالأولالجزءخلالالقذيفةفيالتوجيه

والأنوأع.النهائىالهجوممرحلةفيالتوجيهمهمةآخرذزع

النظام-أ:هيالقذائفتوجيهأنظمةمنالرئيسيةالاربعة

الحزمةركوبنظام3-الأوامرنظام2-الضبطالمسبق

الذاتي.التوجيهنظام-:أ

تتبعالقذيفةيجعل.الضبطالمسبقالتوجيهنظام

ضبطويتم.القذيفةإطلاققبلخريطةعلىمحددا"سارا

توجيهأجلمن(القذيفةانطلاقبدءقبل)أيمسبقاالنظام

المسبقةالتوجيهأنظمةبعضتقوم.هدفهاإلىاغذيفةا

سبقطريقةحمسبالتحكمريشاتبتحريكا!حبطا

محدد.زمنعندالقذيفةمحركبإيقافتقومكما،نححبطها،

بعملوتقومالطراندقةالانظمةبعض،تقيس

الضرورية.اعتصحيحات

القذائفتوجهكيف

نحوالقذائم!لتوجيهالأنظمةمنرئيسيةألواعأربعةتستخدم

مبسطة.لصورةالأنظمةهذهالتاليةالرسوموتوضح.أهدافها

والاتجاهالارتماعالالستيةالقديفةيعطىالف!بطالمسبقالتوجيهنظام

سالأولالحزءأثاءفقطيعملوالحظام.الهدفإلىللوصولالمنا!سةوالسرعة

الديع.محركبقدرة!يهتسيرالديالقديفةطيرالى

7-خ-7-"3".!*7!+7س7

-حزملآ-3"ف!--أوواكأس

ألتعخب-7س؟--صحزكلأالتعور73

وس!*--؟الراد!يالتحكنمحنرمؤ

أراترا!لاوامراإصدارمحطة

الرسمويمثل.بالقديفةالتحكمصالممتسغلينيمكنبالأوامرالتوجيهنظام

بمتابعةمسفصلةراداراتتقومحيت،الراديويالتحكمطريقعىموحهةقذيمة

الهد!.نحوطر!ها!ىالقديفة

الرادارمثلإلكتروفيشعاعوحوديتضمنالحزمةبركوبالتوجيهنظام

مسارهاعلىالقديمةفىالموحودةالمعداتوتحالظ.الهد!لحوموحفاطل

الموحه.الشعاعحزمةامتدادعلى

عنصادرةأحريإشعاعاتأوالحراريالديلكشفالذاتيالتوجيهنظام

إلىالمؤديالاترلتتابعالتوحيهلظامبوساطةالقديفة!يالتحكموتحم.الهدل!

الهد!.
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مثلللقاراتالعابرةالكبيرةالبالستيةالقذائفتستخدم

الجويةالقواتحوزةفىالتي3()منيتمانقذائف

التوجيهيسمىالضبطمسبقتوجيهنظام،الأمريكية

الحاسوبيقوم،القذيفةانطلاقفخلال.الذاتيبالقصور

علىيحتويممغنطشريطبتحريكداخلهاالموجود

تقوم،نفسهأ!قتأوفى.الفمبطالمسبقةالطيرانتعليمات

فمثلا،.للطيراناغعلىاالتقدمبقياسخاصةتوجيهمعدات

تغيرأيبقياسالتسارعمقياسيسمىخاصجهازيقوم

طيرانبمقارنةذلكبعدالحاسوبويقوم.القذيفةسرعةفي

المساريصححثمالشريطعلىالتىبالمعلوماتالقذيفة

.الضرورةححسب

منالقذيفةإطلاقطاقميمكنبالأوامر.التوجيهنظام

النظامهذامثليستخدموقدهدفها.إلىالقذيفةتوجيه

إلىالأوامرلإرسالطرقعدةبينمنواحدةطريقة

كهربائيةإشاراتتوجه،الطرقهذهإحدىففي.القذيفة

أثناءبالقذيفةمتصلةتبقىطويلةأسلاكعبرالقذيفةإلى

المضادةالسوفييتيةوساحرالأمريكيةتووقذائفطيرانها.

السلكية.بالأوامراضوجيهامنالنوعبهذامزودة،للدبابات

الموجاتأوباشادارالأوامرتوصيليمكنأخرىأنظمةوفى

منتخرجضيقةكتيفةضوئيةحزمةبوساطةأو،الراديوية

الليزر.انظر:الليزر.يسمىجهاز

إلىالقذيفةبتوجيهيقوم.الحزمةبركوبالتوجيهنظام

إلكترونيةموجاتحزمةأوراداريةحزمةبوساطةهدفها

التيالقذائفبوساطةرئيسيةبصورةيستخدموهو.أخرى

محطةتقوم،البدايةففى.المعاديةالطائراتضدتطلق

ضيقةراداريةحزمةبتوجيهالإطلاقمنطقةفىالتسديد

القذيفةوتحول.القذيفةتطلقثم،المعاديةالطائرةنحو

فيهايتحكمحاسوببمساعدةالهدفإلىالراداريةالحزمة

داخلها.من

هدفضربمنالقذيفةيمكن.الذاتيالتوجيهنظام

يبعثقدفمثلا،.الهدفمنينبعثالطاقةمننوعبمتابعة

القذيفةفتتبع،راداريةإشاراتيعكسأوحرارةالهدف

إليه.تصلحتىالراداريةالإشساراتأوالحرارة

بالحرارةتتأثرالتيالذاتيالتوجيهأنظمةتشمل

-14إيهإسوقذائفالأمريكيةآيردقذائف

الساخنةالغازاتذيلالأسلحةهذهتتابع.السوفييتية

أنظمةوتضم.الهدفللطائرةالنفاثةالمحركاتعنالناتجة

،الأولاضوعا:نوعينالرادارتستخدمالتىالذاتيالتوجيه

راداريةإشاراتنفسهاأغذيفةافيمعداتترسلوفيه

تأتيوفيه،الثانيالنوع.الهدفبوساطةتنعكس

سفينةأوأرضيةمحطةأوطائرةمنالراداريةالإشارات

القذيفة.منبدلأ

ناريخيةنبذة

غيرالصواريخالصسينيوناستعملالمبكر.التطور

عشرالثالثالقرنمنذربما،ناريةكألعابالموجهة

استخدمت،الميلاديعشرالرالغالقرنوبحلول.الميلادي

وخلالوأوروبا.اسيافىواسعنطاقعلىالصهمواريخهذه

كونجريف،وليمقام،الميلاديعشرالتاسعالقرنبدايات

صاروخيةقذائفبتطوير،البريطانىالجيشفىضابطوهو

هذهاستخدمتوقد.متفجراتتحم!!أنتستطيعالدفع

آسيافيدارتالتيالحروبفىواسعنطاقعلىالقذائف

وجنوبها.أمريكاوشمالىوأوروبا

القرنأواخرفيالصاروخيةالقذائفاستخدامقل

المدفعيةأسلحةأصبحت،الوقتذلكعشر.ففيالتاسع

المعاركفىفاعليةأكثرأصبحتأنهادرجةإلىجدادقيقة

الأولىالعالميةالحربوخلال.الصاروخيةالقذائفمن

منمحدودةفائدةفرنسااستفادتم(،1911891)4

المعادية.الحربيةالمناطيدلإسقاطادوجهةغيرتأصوارا

المتحدةالولاياتأجرت.الأولىا!لوجهةالقذائف

الحربخلالطيارينبدونطائراتعلىتجاربا/لأمريكية

منالمبكرةالأنواعتلككانتوقد.الأوشالعالمية

توجيههاشمكانكما،متفجراتتحملالموجهةالقذائف

،أم429عاموفي.الضبطمسبقةتحكمأجهزةبوساطة

بأجهزةموجهةمماثلةطائرةقذيفةالأمريكيةالبحريةطورت

فىيستخدملمالطائراتتلكمنأياولكن.راديويةتحكم

.القتال

أم(،ام-459)939الثانيةالعالميةالحربوخلال

وقد.القتالفيتستخدمموجهةقذائفأولألمانياطورت

مركزفىالقذائفعلىعملهممنبالكثيرالألمانقام

أوائلوفى.البلطيقساحلعلىبينيموندفىبنىأبحات

سلاحينألمانياأنتجت،العشرينالقرنمنالأربعينيات

أحدثتوقد2(.-)فيثم(،أ-)فيقذائفهمامرعبين

المدنفيالأرواحفيوخسائرشديذاتدميراالقذائفهذه

البلجيكي.أنتويربوميناءلندنخاصوبشكلالأوروبية

وكانتم،5.7حوالىا()فى-القذيفةطولكان

عليهاأطلقوقد.المتفجراتمنواحدطنحوالىتحمل

الانتقامسلاح)أيأينزواففيرجيلتانجزاسمالألمان

الضبط.مسبقتوجيه(أ-)فىأ!ذيفةوكانواحد(.

نأكما.اساعةكم058حواليبسرعةتطروكانت

سميالذي،الخاصالنفاثأ()فى-القذيفةمحرك

متقطعاعالياصوتايصدركانالنبفمى،النفاثالمحرك

أطلق،الصوتهذاوبسبب.القذيفةاقترابعنيعلن

الطنانة.القنبلةاسمالقذيفةهذهعلىالبريطانيون



طولضعفطولهاكانفقد)فى-2(،القذيفةأما

ومثل.صاروخيبدفعتطيروكانت(ا-)فيامذيفةا

مسبقتوجيه)فى-2(للقذيفةكانا(،)في-أقذيفةا

كم003.5علىتزيدبسرعةتطيركانتأنهاغيرأضبط،ا

الناسيكنولم.الصوتسرعةمنأسرعأي،الساعةؤئي

القذيفةصوتسماعيستطعونالمستهدفةالمدنوشط

اقترابها.ثناءأ(2-)في

الموجهةالقذائفمنمحدودةفائدةالحلفاءاستفاد

القذائفإحدىكانتوقد.الثانيةالعالميةالحرب:حلال

راديويابهاالتحكم!مقنبلة،أزونقذيفةوهي!الأمريكية

استخدمتكما.طائرةمنإسقاطهابعدتوجيههايمكن،

نظاماستخدمت،باتتسمىقذيفةالأمريكيةاجحريةا

ذاتي.زوجيه

منكثيرذهب،الحرببعد.الحرببعدماتطورات

والاتحادالمتحدةالولاياتفىللعملالألمانالقذائف:حبراء

الدولفن؟بينمتبادلةالثقةتكنولم.السابقاحسوفييتيا

إنتاجمنهمادولةكلوحاولتالقذائفلتطويرسباقاؤجمدأتا

واستطاع.الاخرىالدولةمنقوةأكثرموجهةؤطائف

عابرةبالستيةقذيفةلأولتجربةإجراءالسوفييتيالاتحاد

إطلاقمنعاممنأكثرقبلأي،ام579عام!لقارات

القرنمنالستينياتوفي.الأولىقذيفتهاالمتحدةالولايات

.النوويالسباقالمتحدةوالمملكةفرنسادخلتا!شرين،ا

المملكةاششرتكما،الخاصةقذائفهافرنساطورتقد،

.المتحدةالولاياتمنبولاريسقذائفالمتحدة

خلالالسوفييتيوالاتحادالمتحدةالولاياتدخلت

التفوقأجلمنمنافسةفيالعشرينالقرنمنالستينيات

الدولتانطورت،الفترةتلكوخلال.القذائفمجالةكط

للقذائفمضادةوقذائفالغواصاتمنتطلقشذائف

دفاعأنظمةبإقامةالدولتانقامتكذلك.البالستية

الوقتوفي.القذأئفهجماتمنللحمايةامحماروخية

فضائيةبرامجبتنفيذالدولتينمنكلقامت،ؤفسه

روادلإرسالالعسكريةالصواريخبعضاستخدمت

حاجةالفضاءرحلاتخلقتوقدالفضاء.إلىمعداتأ

مجالأوأتاحتأفضلتوجيهوأنظمةصواريختلمحركات

أتجربتها.

العددأصبح،العشرينالقرنمنالستينياتأواخروفي

درجةإلىكبيراالنوويةالحربيةوالرؤوسللقذائفالكلي

تستطيعتدميريةقوةلهاكانتالأسلحةفهذهبالخطر.شنذر

الولاياتبدأت،ذلكعند.العالمسكانمنالكثيرتبيدأن

سباقلإنهاءمفاوضاتالسابقالسوفييتيوالاتحادالمتحدة

منتحداتفاقياتعدةإلىالدولتانوتوصلت.القذائف

،الثمانينياتنهايةوفي.القذائفمنمعينةأنواعنتاج

اتفقتا

بشكلح

11انهيار

بوروسيا

2991(

ام399

تقليصا

محادثاق

لبحريةا

أ،ردجودا

الجيمق

&االدفاع

النفاالدفع

1-اجز

2-أنو

3-أنو

4-نبد

-ما

-ما

القرا،

عا!م

3،1الموجهةالقذيفة

القذائفمنترلمماناتهماتقليصعلىالدولتان،

بعدتساؤلمثارالاتفاقياتهذهوأصبحتكبير.

وافقت،ولكنأم.199عامالسوفييتيدالاس

السوفييتىالاتحادمنجزءاكانتالتيالدولو.

عاموفي.القذائفهذهمنالحدعلىأم

تضمنتاتفاقيةالمتحدةوالولاياتروسياقعت،أم

؟السلاحنزعانظر:.القذائفلهذها".يما

الإستراتيجية.الأسلحةمنالحدات

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

كنفرالكيبالرادار

المدفعيةالصاروخهتشيمجزترو.،

هندسة،المقذوفاتفرنهربراولى،فون

القنبلةللطائراتلمضا

الجويةالقوأتشفاث

الموضوعصرعنا

الموجهةلقذيفةضزاء

والتحكمالتوجيهأنظمة-جالحربيالرأس-أ

الإطلاقمعدات-دالمحرك-ب

الموجهةائف.!اهـاع

جو-أرضالقدائف!-دالبالستيةالقذائف-أ

جو-جوالقذأئفهـ-البالستيةعيرالقذائف-!

أرض-جوالقذائف-وأرض-أرضالقذاف-خ

التوجيه".أ!اع

الضبطاهسمبقالتوجيهنظام-أ

بالأوامرالتوحيهنظام-!

الحزمةبركو!التوجيهنظمام-خ

الذاتينظهام"التوجيهتاذ"

القذيفة؟معة!ا

الحربأثاءضخمادماراسببتااللتانالألمانيتانيفتان.-اما

الثانية؟-سالعا

القذيفة؟فيالصماماتنظاممنض.اما

القذيفةعنالقاراتعابرةالبالستيةالقذيفةتختل!.

؟المدىالمتوسطة"سالبا

أخرىطاقةأيأوالحرارةعلىيعتمدالذيالتوجيهنظامنوما

؟الهدفمن.-

صاروخية؟لقذيفةاللازمةالدافعةاداما

والتكتيكية؟الاستراتيجيةالقذائم!بينق.اما

؟محركبدونتطيرالتىالموجهةالقذيفةنوما

الماء؟تحتغواصةمنقذيفةإطلاقشمكيف

القذائف؟أنواعأكبرالبالستيةالقدائف!لماذا

الكريم؟القرآنتفسير؟البزيانو:.علم،،

ورلتق.،القارئنافعبماللهعبديمنمر،ابنرئ،
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اصورذاححده:!ي.الاطلا:اأ!هـاءذاعادةاشءكطتنمىاللدرشةاللكتبة

عليهما.يصصماشرح؟لتوحيههميقوممدرسومعهما

لقراءةا

المطبوعةالكلماتمنالمعنىاستخراجعمليةهياوواءة

المهاراتوإحدى،التعلمفيأساسيةوهي.المكتوبةأو

أنواعأمملمفتاحوالقراءة.اليوميةةالحبفيالمهمة

اوالأشياءنبنيكيفمعرفةم!تمكنناحيث،المعلومات

بهيؤمنماونكتشف،بالقصصونستمتعنصلحها،

ونطوراهتماماتنا،دائرةونوسعخيالنا،ونعمل،الاخرون

الخاصة.ومعتقداتناأفكارنا

يوم،كلفيآلافهابلالكلماتمئاتالناسيقرأوقد

علىفهم.مجلةأوصحيفةأوكتابفيين!واأندون

الشارعوأ!حاتالبريديةرسائلهميقرؤون،المثالسبيل

والكلحاتالتجاريةالإعلاناتولوحاتالمروروتوجيهات

والعبارات،التلفازيةالتجاريةالإعلاناتفيالمكتوبة

التيالأخرىالأشمياءمنوكتيراالطرود،علىالملصقة

.كلماتعلىتحتوي

الحروفعلىالتعرفمعانيهاأبسطفيالقراءةوتعني

وهذه.مخصوصةأصواتاتمثلرموزابوصفهاومجموعاتها

المدرمميةالمكتبةداح!!،لرياصامدارسإحدىديأضلاميداس!محموعة

تعبيراأف!ظرعنتعبركلماتبدورها،،تؤلفالأصوات

أكثريجعلهاللقراءةالأوسعوالتعريفمكتوبا.أومطبوعا

لهذاووففاوالتفكير.للغةالأخرىبالاستخداماتارتباطا

القارئذاكرةعلىالأولالمقامفيأغراءةاتعتمد،التعريف

مدىعلىذلكبعدوتنطوييقرأ.مافهماشىوحبرته

معها.وتفاعلهلهااستخدامهرللموادالقارئتذكرجودة

مهاراتعلىالقراءةتعليميركزالأحياناأغلبوفي

المفرداتحصيلةوتنميةأش!طمةاعلىالتعرفمثل،معينة

أفضلتكونفربما،ذلكومعالمقروء(.)فهمالاستيعابو

فالكبار-.القراءةمجردببساطةهيالقراءةلتعلمطريقة

يستطيعونالمكتباتوأمناءوالمعلمون-الآباءوخصوصا

لهمالقراءةطريقعنجيدينقراءليصبحواالأطفالمساعدة

المواد.منمتعددةأنواعقراءةمنالإكثارعلىوتشجيعهم

ويسمى،التعلموال!صابةالقراءةعلىالقدرةوتسمى

الذيالشخصأمامتعلما،القراءةيستطعالذيالشخص

أميا.فيسمىالقراءةيستطيعلا
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القراءةأهمية

منلكثيراليوميةالحياةفيرئيسيادوراالقراءةتؤدي

ووصفاتوالخرائطالطريقلوحاتيقرؤونفالناس.الناس

الدواءزجاجاتعلىالملصقةوالبطاقاتالأطعمةصنع

يقرؤونكما،الجديدةالمنزليةبالأدواتالمرفقةوالإرشادات

وألاقتراضالوظائفوطلبالدخلضرائباستمارات

هذهبمثلالقيامعلىالقدرةوتسمىبملئها.ويقومون

الوظيفي.التعلمأوالوظيفيةالقراءةالمفيدةالأنشطة

التيالوظيفةالقراءةمنخاصنوعالطالبوقراءة

الدراسيةالموادفكل.للطلاببالنسبة!ه!دائماكانت

الاجتماعيةوالدراساتوالعلومالرياضياتمثلالأولية

الثانويةالمرحلةوفيقراءتها.الطلابعلىتحتموالتهجي

أكثرأمراوالكتابةللقراءةالمتعلمتصئمعرفةوالجامعية

لكىيقرؤواأنعليهميجبالكبارفالطلاب.أهمية

وتتطلب.التنوعشديدةالموضوعاتمنمجموعةيفهموا

الموادمنخاصةأنواعقراءةعلىالقدرةأيضاالطالبقراءة

والخرائطالبيانيةوالرسومالتوضيحيةالرسومعلىالمشتملة

فإن،حياتهمطواليتعلمونالناسلأنونظرا.والجداول

الشخصينهيأنبعدمفيدةتظلالقرائيةالمهاراتهذه

النظامي.تعليمه

فيالقراءةوهو،الوظيفيةالقراءةمنآخرنوعوهناك

الموادقراءةعلىبالقدرةمعنيةالقراءةوهذه.العملمحل

إرفماديةكتباالموادهذهوتشمل.معينبعملللقيامالضرورية

الالاتمنوغيرهماالاليوالإنسانالحاسوبلتشغيل

غالباالوظيفيةالترقيةتستلزم،ذلكإلىوإضافة.التقنية

قرائيةمهاراتتتطلبتدريبيةورلقأوصفوففيالانخراط

الإنسانقدرةفيهاتؤثرالتيالجوانبأحدهووهذا.خاصة

مباتمرا.تأثيراالعلمينجاحهفي،القراءةعلى

الصفوففيالناسبهايقومالتيالقراءةإلىوإضافة

والمجلاتالكتبيقرؤونفإنهم،العملوفىالدراسية

عنوالترويحالشخصيةللمعلوماتطلباالموادمنوغيرها

باهتماماتهممعرفةليزدادوايقرؤونمنهمفكثير.النفس

وأالجاريةالأحداثأوالعلومأوالرياضةمثلالشخصية

الناسملا*نويقرأ.الرسمأوالزهورأوالصحةأوالتاريخ

منوغيرهاالذاتيةوالسيرالمغامراتوقصصالروايات

علىالناستساعدالترويحيةفالقراءة.للتسليةطلباالكتب

منمجهولةأجزاءإلىرحلةفيوتأخذهمالاخرينفهم

امتدادعلىتجاربهمالناسمشاركةمنوتمكنهمالعالم

التاريخ.

الحياةمنرئيسياجزءايشكلأصبحالتلفازلأنون!ا

محتاجينغيرالناسيصبحأنالخبراءبعضتوقع،المعاصرة

ومع.قبلذيمنفعلواكماالقراءةفيكثيراراغبينأو

للمدرسة.إعدادهعلىتساعدا!لنزلفيللطفلالقراءة

الرفوفتملأمازالتوالصحفوالمجلاتالكتبفإن!،ذلك

وفيالصحفبيعأكشاكوفيالكتببيغ!ح!تكأ

الخبراءبعضويعتقد.العامةالمكتباتوفىالركزيةاألاسواق

والأجهزةالتلفازيقدمهاالتيوالتسليةالمعلومياتأن

واهتماماتأفكاراللناسكشفتقدالأخرىالتكنولو! تدعوهمإضافيةودوافعأسبابالديهمجدتأجديدة

.للقراءة

القراءةانواع

سبيلفعلى.القراءةعلىقدرتهمفيالناس.-.ء

فهمإلىطويلةمدةمنذالقراءةيمارسونالذين..-،المثال

القراءيحققهالذيالفهممنوأيسرأسرعفهمايقرؤو.ما

قراءاتهمالقدامىالقراءيثري،ذلكإلىوإضافة.المبتدئون

يستطجعونفهمالجدد.القراءمنأكثر!أسيسيةبخبرات

يفصئلمربما،مهمةمعلوماتلإضافةاتهم..أمشخدام

تاما.إفصاحايقرؤونهالذي10عنها

،الأخرىوالخبراتوالتدريبالعمرعنالن!..و

منتختلففيها،وعاداتهم،القراءةعلىالناسقدرافإن

بشكلسريعةقراءةيقرؤونالناسفبعضاخر.!شخص

الأساممية،النقاط-ذاتهالوقتفى-نو-.،بارع
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قراءةيقرؤونالناسوبعض.الرئيسيةالأمثلةوشذكرون

لأهميةتقييمدون،كلمةكلاستيعابمحاولينجدابطئة

.الأحيانبعضفيالمعلومات

علىاعتمادامتنوعةقرائيةأساليبالقارئويستعمل

وتطورقراءتهامنوالغرضوصعوبتهاالمقروءةالمادةطبيعة

.بالموضوعوألفتهالقارئلغة

رئيسية:أنواعثلاثةفيالقرأءةتصنيفيمكن

القراءة3-الدرا!سيةالقراءة2-الترويحيةالقراءة-أ

بيسرينتقلواأنالمهرةالقراءويستيم.الاستطلاعية

أغراءةامنغرضهماعلىاعتماداآخرإلىنوعمنوسهولة

نفسها.المقروءةالمادةطبيعةوعلى

بساعاتالقراءةمناضوعاهذايمدنا.الترويحيةالقراءة

أغلبهمافإنأهتعةلمجردالناسيقرأوعندما.المتعةمنعديدة

ماحكايةعلىيمرونفقد.منتظمةغيرمتراخيةبسرعةيقرأ

حتىأووصفأومشهدإلىيصلواأنإلىسريعامرورا

هذافيقرؤونخاص،نحوعلىترضيهمأوتسرهمجملة

وأبهللاستمتاعقراءتهأعادواوربما،متأنيةقراءةالجزء

تأمله.أوتذوقه

عادةالقارئمنالقراءةهذهتتطلب.الدراسيةالقراءة

عنيجحثالحيدفالقارئالمقروء.بالنصدقيقااهتماما

ترتبصأكيفمعرفةيحاوأ!ثم،المهمةوالتفاصيلالأفكار

معتنسجموكيفببعفر،بعضهاوالتفاصيلالأفكارهذه

فىأبطأتكونأنإلىالقراءةسرعةوتميل.العامالموضوع

احتاجوربما،الدراسيةالمادةفيهانقرأالتىالاولىالوهلة

فهمايفهمهل!صالنصمنمقاطعقراءةإعادةإلىالقارئ

المادةنقرأعندمابكثيرأكبرالقراءةسرعةتكونوربماتاما.

للمراجعة.

تغطيةعلىالنوعهذاينطوي.الاستطلاعيةالقراءة

حولعامةفكرةعلىللحصولالمقروءالنصمنكبيرقدر

مرورايمرأنللقارئيم!شالأحوالهذهمثلوفي.محتواه

.المنزلفىللمتعةالقراءة

عسدوالتحصيلالقراءةم!ءتميةفىتساعدالمكتبهاتفىالقراءة

الدارسين.

يبحثثم.الرئيسيةالفكرةيفهملكيالمادةعلىسريعا

للكتو!أوتعززالتىالتفاصيلعنذلكبعدالقارئ

حقيقةعلىالعثورهوالقارئكرضحصانإذاأما.اغ!صةا

النص،علىالسريعبالمروريبدأفإنهم!ت،أ!مثاأو،معينة

وجدقدأنهمنليتأكدمتأنيةقراءةالمقاطعبعضيقرأثها
عليها.العتورفىيرغبالتىأطعلوماتا

أساليبالناسأغلبيستخدم.القراءةأنواعبينالتنقل

التىالبوليسيةالقصةتقرأ،المثالسبيلفعلى.مختلفةقرائية

روسيةروايةقراءةأنبيد،سريعةقراءةفقطللتسليةتطلب

التىالتقنيةالنصوصأما.دقيقةمتأنيةقراءةمناتتطلبفذة

نقومكيفتخبرناالتيأو،العملفيترقيتناإلىتؤدي

ثاقبة.قراءةعادةفتتطلبما،شيءبإصلاح

منوسهولةبيسرينتقلواأنالجيدونالقراءويستطع

الطالبيبدأقد،المثالسبيلفعلىآخر.إلىقرائينوع

شاملبمسحبحثيةورقةلكتابةمعلوماتبجمعيقومالذي

مقالةتقودوقد.لموضوعهمناسبتهامدىليحدد،للمقالات

المقالةهذهيقرأولذلك،موضوعهتغييرإلىالطالبواحدة

القارئبحثأثناءوفىاخر.موضوعاويختارثاقبةقراءة

لوضعمعلوماتعنبالبحثيقومجديد،موضوععن

قراءتهأثناءالقارئيرىوقد.لبحثهأوليمخطط

للمتعة.فيقرؤهامسليةمقالةالاستطلاعية

المبتدئونفالقراء.الخبرةمعالقرائيةالمرونةوتتحسن

ما،حدإلىمرتبكنحوعلىشيءكلقراءةإلىيميلون

فييشككونلأنهم،فكلمةكلمةبطئة،بصورةمتقدمين

القراءيقرأوعندما.الكلماتعلىالتعرفعلىمقدرتهم

والجملالكلماتأي-اللغويةأساليبهمتتبعالتىالمواد

المبتدئينوحتى-القراءهؤلاءفإن-يستعملونهاالتيالمألوفة
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ومعواحد.آنفيوفهمبسرعةالقراءةيستطيعون-منهم

منهمتتطلبالختلفةالقرائيةالموادأنيدركونالوقتمرور

مختلفة.قرائيةقدرات

نفراكيف

وتعرفنا()رؤيتناإدراكناعلىأولأالقراءةتعتمد

بعدعليناويجب.المطبوعةأوالمكتوبةوالكلماتللحروف

.ندركمانستوعبأن*لك

ترىعندماالقراءةعمليةتبدأ.المقروءةالمادةإدراك

المكتوبةأوالمطبوعةالرموزأي-البصريةالمثيراتعيوننا

الرموزفوقالعينتحركاتوتلتقطنقرأ.ماتشكلالتي

الحركاتتسمىالتي،العينتحركاتوتحدث.المثيرات

لمدةمتوقفةالصفحةخلالعيونناتتحركعندما،اللاقطة

تحركوأثناء.الكلماتمنمجموعاتتلتقطلكىقجيزة

.متكررةبصورةتتحركثمتتوقفالسطرخلال،عيوننا

أخرىحركةوتحدث.التركيزاتتسمىالوقفاتزهذه

إلىعيونناترتدعندما،النكوصتسمى،العينحركاتاكأ

وعندما.الكلماتمنمجموعةأوكلمةقراءةلتعيدالورأء

حركةتستعملاخرإلىمطبوعسومنعيوننا.نتحرك

الجيدينالقراءفإن،ذلكومع.العودةسحبةتسمى

.القراءةأثناءعيونهمحركاتلم،يدركون

المثيراتعيوننافىالموجودةالعصبيةالخلاياوتحول

فيالبصريالمركزإلىتنتقلإلكترونيةنبضاتإلىالبصرية

المناطقإلىالنبضاتالبصريالمركزيرسلوعندئذ،الدماغ

وتخزينالتفكيرتنظيمعنالمسؤولة،الدماغفي"لمحددة

الرموزعلىالمناطقهذهوتتعرف.والاستدلالالذاكرة

العمليةوتتضمن.معنىإلىوتحولهاالمكتوبةأوالمطبوعة

والتمثيلاتوالمعانىالأصواتتخزينأيضاللقراءةالجسدية

نقرأ.لماالتصويرية

مجردمنأكثرعلىالقرأءةتنطوي.يدركمااستيعاب

معينانصاتختارأنأولأفلابد.البصريةالمثيراتؤية)

النصاختيارتحددلاالأغراضوهذه.معينةأغراضايرضي

والمهاراتالخبراتتحديدعلىأيضاتساعدكبل،انحعسب

وقد.المقروءةالمادةتستوعبلكيتستعملهاالتيالقرائية

خلالهامنيمكنكالتيبالطريقةغرضكلكجوحي

تحصلتالذيالجديدالفهمأوالجديدةالمعرفةاستعمال

.المقروءةالمادةمن.لمحليه

مخزونةجمةومشاعرأفكارعلىتعتمدتقرأوعندما

تشكلالتيهيوالمشاعرالأفكاروهذه.ذاكرتكةى

الكلاميةالذاكرةعلىأيضاقراءتكفىوتعتمد.اخلفيتك

وتكونالكلماتبهاتجتمعالتىالكيفيةفهمعلىأي-.

تعقيدا.أكثرأفكارا

تجربةكلمعالكلاميةوذاكرتكخلفيتك.-ؤ-

الجديدةالمقروءةالمادةفيتجدهاالتيلمعلومات..قرائية

وألديكفهمسوءفتصححالسابقةتجاربكمعتمتزج

وأاهتمامكنطاقتوسعأوجديدةمات.تزودك

.المشكلاتحلتساعدك

والذاكرةالخلفيةكثيرةحالاتفيالقراء!و-.

سريعااستيعاباالنصلاستيعابيحتاجونهما"االكلامية

تدعىألمماليباستعمالالقراءهؤلاءمثلسشطيعوسهلا.

القارئتجربةزادتوكلما.الكلمةعلىف.18أساليب

لاستيعابالأساليبهذهتطبيقعلىقدرتهتزاالقرائية

المألوفة..-الكلمات

منعديدةعامةأنواعامشعمالالقراءص"وص

يستطيع،المثالسبيلفعلى.الكلماتعلىفاأساليب

عنيبحثأنمعينةكلمةمعنىيعرفلاياالقارئ

هذهتكونوقد.بالكلمةالمحيطالنصفيقيةصمفاتيح

المفاتيحالقارئيستعملفعندما.نظميةأوليةدالمفاتيح

والتوضيحاتبالمعلوماتالكلمةربطيحاولف!الدلالية

المفاتيحوتشمل.المقروءةالمادةتتضمنهاالتيالأخرى

والأوصافوالتعريفاتوالمقابلاترنات!االدلالية

تساعدمألوفةكلماتبجانبالجديدةتاووضع

علىيعتمدأنأيضاالقارئويستطعمعناها.شرعلى

واستخدامهاالنصفيالكلمةموقعأي-"ص..االمفاتيح

وظيفةتحديديساعدأنيمكن،المثالسبيل.النحوي

اكتشافعلىالقارئظرف(صفة،فعل،،)1الكلمة

معناها.

وفيأ

،البنيوي

ماليخمن

السوابقو

المةمتعددة

والنووالياء

سيكتبون

وال!كتب

السوعلى

مزيضيف

الكلاميأ

فيالأجزاء

وكتاباتهم

ويست

"الكلمات

الأصوات

عايدربون

التحليليدعىالكلماتعلىللتعرفسلوب

نفسهاالكلمةداخلمفاتيحالقارئبستعمل

بمعانيمعرفتهعلىالقارئويعول.الكلمةتعنيه

والكلمات(الكلمات)أصولوالجذورللواحق

)ون(والنونالواومثل،اللإعرابيةوالنهاياتاطع

فكلمة.ببعضبعضهاارتباطها،وكيفية)ين(،ن

والجذروالياءالسينالسابقتينمنتتكونمثلا،

الطلابالتعليميةالطرقبعضوتمرنون..حقة

طريقةأفضلأنبيدوالجذور،واللواحقابق

ذاكرتهمإلىالمعرفةهذهمثلالطلابخلالهاا

هذهمنالمكونةالكلماتعلىتعرفهمهي

محادثاتهمفيواستعمالهايفهمونهن!،

علىالتعرفأساليبمنآخرأسلوبلمل

بينتوجدالتيالعلاقاتالصوتيةالطريقةسمى

المبتدئينالقراءمنفكثير.والحروفالمنطوقة

بعدعليهاالتعرفبمقدروهميكونكلمةنطق،
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يتعلماالطريقةولهذه.قبلمنسمعوهاقدكانواإذاذلك

المنطوقة.والأصواتالمطبوعةالرموزب!تاشبطالقارئ

انظر،الصوتياتعلمحولالمعلوماتمنمزيدعلىولتقف

أيضا:ان!.المقالةهذهفيالقراءةبتعليمالخاصالجزء

الصوتية.الطريقة

بمقدرةالقراءةعمليةنجاخيتحددد!.المقروئية

بمدىأيضابل،فحسبالجيدةالقراءةعلىالشخص

فيتؤثرالتىالمهمةالعوام!!.وتشملالمقروءةالمادةسهولة

عددمتوسط-أ:يلىمامطوعةمادةأيمقروئية

،عادةالمفهومةال!طماتعدد2-،الجملفيالكلمات

الجملعدد-4،أحصلماتافىالمقاطععددمتوسط3-

استعمال6-امجردذ،الأف!صارعدد5-،الطويلةالمعقدة

الجمل.شبه

والصحفوالمراجعالدرامميةالكتبكتابةويمكن

بعد،الإعلإميةالمستهلك!تومطوياتالحكوميةوالمطبوعات

وصكددوقدأ!وامل.اهذهبمراعاةالخاطب!نمستوىتحديد

ي!صنأنويجب.أخصوصامقروئيةلتحديدالصيغمن

وبم.الادةسيقرؤوذلمنمعروفاالتقريبىالقراءةمستوى

بمواقفأضنبؤايم!صهامحددةطريقةأوصيغةثمةفليمم!،ذلك

فهذه.الوضوعحوأأصسابقةامعرفتهمأوواهتماماتهمالقراء

:أأدنىبمستوياتاغراءةاإلىالنالمرتقودقدالثلاثةالعوامل

ويرفض.معينةصيعةبهاتتمبأقدالتىالمستوياتمنأعلى

مقروئيةلتحديدالجامدةالصيغالأيامهذهالناشرلنمنكثير

وفقاالمقروءةالموادتصميمفيمستمرونولكنهم،النص

.المستهدفالجمهورقراءةلمستويات

القراءةتعليم

بطريقةتدريسهامنيجعلالقراءةعمليةتعقيدإن

يستعمل،ذلكعنوعوضا.الصعوبةبايخأمرافقطواحدة

أداؤهميحددهالأساليبمنمزيخاالقراءةمعلمىأغلب

المتاحة.التدريسيةوالموادالطلابوحاجاتالخاص

يلي:ماأ!الأستعمااأ!شةأطأاالتعليميةالبرامجوتشتمل

منهج3-التكاملى،المنهج2-،الإنمائيالمنهجأ-

المنهج5الصوتى،المنهج4-،بالممارسةالتعليم

الفردية.القراءةبرامج6-،الكلميالبصري

منمجموعةالطريقةهذهتستعمل.الإكلائيا!لنهج

الأساسية.القراءةكتبتسمىالتىالدراميةالكتب

.المدارسمنكثيرفىالأساسيةالموادالكتبهذهوتشكل

تعدالتيالمهاراتتقديمفيالأسا!ميةالقراءةكتبوتتدرج

علىالتعرفأساليبوخاصة،المبتدئينللقراءمهمة

لحيالفرصل!طلابالدرامميةوتتئالكتب.الكلمات

عليها.ويتدربواالسابقةالمهاراتيوظفوا

كتبمنالقراءةلتعليمالمعتادةالأسامسيةالكتبوتتكون

.القراءةتعليممستوياتمنمستوىاعلمعدةدراسية

ومقالاتقصصتقديمالدراسيةالكتبهذهناشروويحاول

يتضمنأنويم!ش.بالأطفالصلةذاتأخرىوكتابات

علىحصلتالتيالأدبيةالنصوصمنمختاراتالكتاب

إلىوبالإضافة.القديمةالفذةالأدبيةالنصوصأوجوائز

المعلمين،كتبالأساسيةالبرامجتقدم،أ!راءةاتعليمكتب

لكلإضافيةومواد،والاختباراتالطلابتمارينوكتب

يقسمماوعادة.القرائيةأغدرةامستوياتمنمستوى

القراءةلتعليمالأساسيةأحخبايستعملونأسذينااطعلمون

واحتياجاتهمالقرائيةأغدراتهموففامحموعاتإلىا!الأطفاا

التيالتعليميةالمواداختيارذلكبعدويستطيعون.التعليمية

.الطلابواحتياجاتالتعليميةأهدافهمتلائم

علىالقراءةدروسمعظميتنمواالإنمائيةالبرامجوفي

الواجبحولأسئلةعنالطلابيقدمهامكتوبةإجابات

الطلابتمكنالتيالتمارينكتبصفحاتإكمالوعلى

ويركز.القراءةدروسفىالقدمةالمفاهيمعلىالتمرنمن

تنميةعلىأيضاوالنشاطاتالدروسمنكبيرعدد

هناك،ذلكإلىوبالإضافة.اضحليلىاأضفكيرواالاستيعاب

القراءةمنغاشهمتحديدعلىالطلابتساعدكثيرةبرامج

إضافية.قرائيةمواداختيارعلىوتشحعهم

وتمكنمفصلا،رسماالإنمائيةالبرامجخضطوترسم

كللتناسبالقراءةدروستعديلمنالمدارسالبرامجهذه

البرامجهذهأنالخبراءبعضيعتقد،ذلكومع.المستويات

حسابعلىالكلماتعلىالتعرفأساليبعلىتركز

المبتدثن.بالقراءيتعلقفيماخاصة،الاستيعاب

نأالطلابتعليمالمنهجهذايحاول.التكامليالمنهج

الأطفاليتعلموفيها.للاتصالوممتعةفعالةوسيلةاللغة

حيثذاتها،المقروءةالموادخلالمنالجديدةالكلمات

فهم.أفضلواستخداماتهاأعلماتامعانيفهميمكن

والاستماعوالكتابةأغراءةابينتربطالتىأعلاقاتوا

للمنهإلتكاملي.بالنسبةجوهريةعلاقاتأخحدثوا

مطوعة،أحاديثأنهاعلىالكتابةتعرفالطريقةفهذه

والكتابة،تعلموسليتاأنهماعلىوالاستماعوالقراءة

ولمجدأ.اللغةباستعمالللتفكيرطريقتانأنهماعلىوالقراءة

الأطفالتعليم-التكاملىبالمنهجيأخذونالذين-المعلمون

سنأصغرفيوهمكلتيهماالمكتوبةواللغةالشفويةاللغة

التمهيدية.المرحلةفيوهمالأحيانبعضوفى،ممكنة

لتعلمطريقةأفضلأنعلىالتكامليالمنهجوينص

المنهجمعلموويؤكد.المعانىذاتالموادقراءةهيالقراءة

للمادةالطالباختياروعلىالقراءةهدفعلىالتكاملى

كتابمننسخاالطلابيقرأأنعنفعوضا.المقروءة
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الشخصية.اهتماماتهمتعكسمواديقرؤون،بعينهاسدرسى

منالخاصةالقرائيةموادهبماختياريستطيعونماأ.غالبا

الخاصة.الكتباوالمكتبةأوالمدرسةأوالدراسىالصف

التكامليالمنهجيطبقالذيالدراسيالصفيتبعولا

ماطريقةتتطلبهاالتيبالاحتياجاتتتنبأالتيالدروس

الانتهاءبعدطلابهمالمعلمونيدربولا.معيننصأقراءة

لذلكالمستعملةالقرائيةالمهاراتعلىمعيننصقراءةاس

منببساطةالتدريبيأتيكله،هذاعنوعوضا.النص

.القراءةمنمزيد.خلال

تنميةإلىالمنهجهذايسعى.بالممارسةالتعليممنهج

يستعملونالطلابجعلطريقعنالقرائيةالمهارات

علىالمنهجهذاويرتكز.اللغويةوقدراتهمالخاصةتجاربهم

وما،كتابتهيمكننيقولهيمكننى"مابأنالقائلالاعتقاد

الطلابالمنهجهذاويساعدقرأءته".يمكننىكتابته!بمكنني

فىشفويةلغةببساطةهىالمكتوبةاللغةأنإدراك.على

اللغويةالأطفالأساليبالمعلمويستعمل.مطبوع/ضكل

القراءةفيمهاراتهمتحسينعلىيساعدهملكيأهـأفكارهم

عادةالمنهجهذاويستعمل.والتحدثوالاستماعالكتابة10

البرامجبعضوفيالتكامليالمنهجتطبقالتيالصفوفةي

ئية.الإنما

المبتدئونالقراءيصنع،بالممارسةالتعليممنهجوفي

أفكارامعلمهمعلىيملوابأنوذلك،الخاصةأصوصهم

علىالأفكارهذهتكوينفيالطلابويعتمد.معينةإقصة

أفكارالمعلمويكتب.والمدرسةالمنزلفيالخاصةتجاربهم

صانعا،كبيرةورقيةصحائفعلىأوالسبورةعلىالقصة

يراجعثم.الخبرةصحائفالأحيانبعضفىيسمىا!ا

جملقراءةمنهمويطلب،الطلابمعالخبرةصحيفةالمعلم

يأيعلمهمأوتعلموها،التيالمادةمعهميراجعأو،ضنوعة5

الطلابيقوموقد.الصحيفةتتضمنهاجديدةكلمات

كتباليصنعواذاتهاالقصصورسمبكتابةأيضاخبرةالأكثر

.الاخرونالطلاب-نقرأها

يحدقدبالممارسةالتعليممنهجأنبعفالمربينويعتقد

المعلمينأنبيد.مختلفةوثقافاتأفكاراالطلابتعلماش

منهجبالجهـلين،الحالاتأغلبفي،يقومونما"سرعان

الذينالخبراءأما.الأخرىوالمناهجبالممارهمحةالتعليم

أسلوبأنهفيعتقدونبالممارسةالتعليممنهجتمفضلون

راسخافهماالأطفالبإعطاءيتعلقفيماوخاصة،ةحال

منالمعنىعلىالحصولعمليةوهى-القراءة،مماهية

المكتوبة.الكلمات

ربطالأطفالالمنهجهذايعلم.الصوتيا!لنهج

منأسلوبالواقعفىالصوتيوالمنهج.بالأصواتالحروف

إلاتعليميايصئمنهجالاالكلماتعلىالتعرفألمماليب

خلالمن

استعمال

الصحيح

الكلهعلى

ويفتر

كلماته

ءالأطفال

/المتحدث

وبازدر

الكابعض

بادأخرى

متشابهة

تعل!ويبدأ

تمييزاعلى

وبدرا/

الصوت

.الكلمات

ويبدأ

منتتكون

تخلوالتى

الكلمات

الشصاللام

هذا،مثل

وتمكز

أصمتحديد

مساأيضا

أغلبلكن

كأجدوى

المعنىعلى

المنهج

حروف

!مالكلمة

العماهذه

االبصري

الأطفال

وأأشكالها

ءالتعرف

صوالسهلة

باالتعريف

يتحصأن

الكلمات

ماوغالبا

خلالومن.الحروفنطقعلىالشديدالتأكيد

الصوتربطالتلاميذيتعلمالصوتيةالقواعد

والتعرفالكلمةأجزاءمنجزءبكلللحروف

ونطقها.،ت

يعرفونالأطفالأنالصوتىالمنهجمعلموض

نأأيضاويفترضونسماعها.خلالمنحينة

للغةالمتنوعةالأصواتأنتعلمصشطعون

.حروفمنخليالاأومعينةحروفاتمثل!ا

نأيدركونالأطفالعندالمرئيةالمفرداتاد

كلماتتنتهيكمانفسها،بالطريقةتبدأ!ات

حروفعلىثالثةجموعةوتحتوينفسها،يريقة

.ر(زا،د)زا(قرع،)زرع،صحن(،)طحنمثل

الأطفاللمساعدةالمرحلةهذهفيالأصواتم

.الجديدةلكلمات

ربطالطفلشعلمالكتابيةوأشكالهاالأصواتصة

نطقويميزالكلمةمنجزءبكلالصحيح

التيالكلماتالطلاببتعليمعادةالمعلمون

الكلماتوكذلكزرع،مثلمنفصلةحروف

إلىمنهاويتدرجون،الإملائيةالصعوباتمن

مثلخاصةطبيعةذاتعناصرعلىتحتويلتي

الإملائيةالقواعدتخالفالتىالكلماتأوسية

.والسمواتوالرحمنوذلك

منالشخصالصوتيةالطريقةمبادئمعرفةإ

تستطعكما،المألوفةغيرالكلماتمنكثيرات

.القراءةتعلمعلىالابتدائيةالمرحلةأطفالعدة

أكثريصبحالمنهجهذاأنيعتقدونالخبراءإ

تشددالتيالأخرىالمناهجوبينبينهيجمعلما

.والاستيعاب

مجموعةالقارئإدراكهو.الكلميالبصري

هذهوتوصل.كلمةبوصفهاوهلةأولبراها

نأدرجةإلىجداسريعةبصورةالقارئإلى،ها

المنهجنشأوقد.عفويةعمليةوكأنهاتبدوية

يتعلمهماأولأنمؤداهافتراضنتيجةمملمي

خلالمنالكلماتعلىالتعرفكانبما

يتعلمونفهم.فيهتظهرالذيالسياقخلالمن

الكتبخلالمنالكلماتمنكثيرأشكاللمى

وبطاقاتالتلفازيةوالإعلاناتالبرامجثناوين

المبتدئالقارئعلىويجب.المنتجاتمناحديد

تتضمنأساسيةبصريةلغويةثروةعلىسل

المحكية.اللغةفيباستمراراستعمالهايكثرلتي

المكتوبة.اللغةفينفسهاالكلماتهذهنجد
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البصريةالكلماتعلىالتعرففىالأطفالمساعدةويمكن

عليها.تدريبهمخلالمنالأساسية

تعليميمكنأنهاغراءةاتعليمفىالختصينبعضويعتقد

تحليلأيدونبصريةكلماتبوصفهاالجديدةالكلمات

مألوفةكلماتيتعلمونفالأطفالتستلزمها.التىللأصوات

قاد،العشرينالقرنثلاثينياتوفى.الطريقةبهذهكثيرة

انظرمنهجتدعىطريقةإلىالمنهجهذاتطبيقفيالتوسع

ويركزكلا.بوصفهاالكلمةعلىالتعرفمنهجأووقل

اطمبادئويمكن.الكلمةعلىالتعرفعلىالأسلوبهذا

فىالكلماتعلىالتعرفقصددونتساندأنالصوتية

اضعليماعلىيركزوناغراءةامعلمويعدولم.الطريقةهذه

لايزالاجصريةاالمفرداتتنميةأنبيدوقل،انظربطريقة

الصفوفمنكثيرفىالقرأءةتعليممنجزءايشكل

الدراسية.

حسبانهافيالبرامجهذهتأخذ.الفرديةالقراءةبرامج

هذهوتكيف.للطلابالشاملةوالاحتياجاتالقدرات

القرائيةالحصيلةمعلتتلاءمالقرائيةوالموادالتعليمالبرامج

الدراسيةالصفوفوتحتوي.وقدراتهواهتماماتهطالبلكل

تفىأخرىقرأئيةوموادكتبعلىالمدرسيةوالمكتبات

ومجالاتاصطلاباقدراتمستوياتمنالعديدبحاجة

دقيقاإشرافاالفرديالقرائيالبرنامجويتطلب.اهتماماتهم

الذيالتقدممنيتحققانعليهيجبأسذيا،المعلممن

.والاهتماماتوالمواقفالمهاراتفيطالبكليحرزه

لهذهويمكن.ممكنةسرعةبأقصىطالبكلويتقدم

الأخرىالتعليميةالمناهجعناصربعضتتضمنأنالبرامج

بالممارسة.التعليمومنهجالتكاملىالمنهجمثل

دورايؤديأنبالحاسوبيستعينالذيللتعليمويمكن

يكونقدأنهمنالرغمعلى،الفرديةالقراءةبرامجفىمهفا

التعليمويتضمن.الأخرىالتعليميةللمناهجمكملاأيضا

الطالب.استيعابتقيسبأسئلةمتبوعةنصوصاالحاسوبي

الحاسوبعلىالطاعةبرامجتمكنذلك،إلى!اضافة

البرامجهذهومثل.الخاصةقصصهمصنعمنا!لابا

التعليممنهجتطبقالتيالدراسيةالصفوففيأيضاشائعة

التكاملى.والمنهجبالممارسة

جيدبنقراءتنشئة

الجاهزيةتحديدعديدةسنواتطوالالمربونحاول

لتعلمجاهزينالأطفالفيهيصبحالذيالعمرأيالقرائية،

أستعدادإلىتشيرالتىالحصائصأنواعتقدوا.القراءة

والخبراتالبصريةالقدراتتتضمنللقراءةالأطفال

قرأوا.فيماألفسهمباختباريقومولىالقراءةتمارينمىالدارسودينتهيدأبعد.وممتعةمشوقةالقراءةحعلعلىتساعدبالحاسوبالقراءةبرامج



الخصائصمنوغيرهااللغويوالتقدما!اطفىاوالاستقرار

الأبناءيصلعندماأنهعلىعموماالخبراءوات!لق.الأخرى

الخصائ!هذهتكونوالنصفالسادسةسنوالبنات

ونتيجة.القراءةتعلممنيمكنهمكافيانموانمصتقدالمتنوعة

للصغارالرسميالقراءةتعليمالمدأرسمعظمتقدم،لذلك

السن.هذفىمنابتداء

نأفكرةفىيشككونالمربينمعظمفإناليومأما

السادسةسنفىالقراءةلتعلمجاهزينيصبحونالأطفال

العسادسةسنالطفلبلوغأنإلىشيرونور.والنصف

تعليممنسيستفيدأنهتلقائيالنابضمنلاوالنصف

المهاراتظهورعندهميكتمللاالأطفالفبعص!.القراءة

منالثامنةالسنةفيإلاالقراءةعلىبالمقدرةعادةالمرتبطة

الرابعة.سنفيالمهاراتهذهيمتلكوبركضهم،أعمارهم

علىالمقدرةأناليومالخبراءبعضيعتقد،ذلكإلىوإضافة

نأالطفلمقدورفيكانإذاماعلىأساساتعتمدالقراءة

للمعنىرموزابوصفهاوالكلماتالحروفعلثذهنهيركز

الناشئ-التعلميسمىالمقدرةتلكظهورأصبحوقدلا.أم

الطفلخبرةمدىأنويبدو.القراءةعلىالقد.رةبدايةأي

علىالطلبةبساعدالقراءةمختبر

العلوممنم!!ولهمتحسين

الختلفة.

111ةءلقراا

باللغةأ

.عمره

وليسالناشئالتعلمإلىالمفتاحهووالمكتوبةية

بينالربطفييبدؤونالأطفالأنالأبحاث.ؤ

أده!فربما.مبكرةسنفىتمثلهاالتيوالرموز"الأصوا

التيالأولىبالكلماتاباءهمالأطفالمن.اصغار

تضعهمااللتين"كبيرة"تخفيضاتكلمتيمثليقرؤونها

الأطفالمنطلبماوإذا.الإعلانيةلوحاتها.المتاجر

انفكواماالتيالقصةيكتبواأنالكتابةن!لاالذين

خربشةالورقةالغالبفييخربشونفإنهمشفويايحكونها

الكتابةلماهيةفهمايبدونالأطفالهؤلاءومثل.منتظمة

الورقة.علىخلالهامنتوضعالتيوللطريقة

اللغةفهميبدؤونالأطفالأنالأبحاثتثبت،!ولذ

وهمالبالغينإلىفيهايستمعونالتيالأولىصالومنذ

للبالغينليعربوا،بدورهم،الأطفالويبكي.معهميتحدثون

ويوحي.متتوعةأصواتإصدارخلالمنتهم.احتياعن

يستطيعونالأعماركلمنالأطفالبأنشئاالتعليم

المنزليةالأطفالفتجارب.باللغةالمرتبطةتجاربهممنالتعلم

بالغا.تأثيراالقراءةتعلمهمجودةعلىتؤثروالمدرسية
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البالغينمنوغيرهمالاباءيعستطيع.المنزلفيالتعلم

بطرقباللغةالمرتبطةالطفلقدراتنموتعزيزالمنزلفي

قادرالطفلأنمنالتأكدعليهمينبغى،البدايةففى.عديدة

البصريةمشاكلهمراقبةخلالمنالقراءةعلىجسديا

علىوينبغيتصحيحها.أومعالجتهايم!شالتىوالسمعية

الطفلمعالتحدثفىطويلوقتقضاءأيضاالبالغين

هذامث!!يثيرأنالمحتملفمن.وواضحجذاببصوت

أغرصةاويعطيهاللغةفىالرغبةالطفلنفسفىالاهتمام

سعض:يقوم.أصفظيةثروةوبناءعديدةأصواتلتمييز

أضنشي!أأ!ف!!11عيىأمامجذابةأشياءبتحريكالبالغين

مهاراتأي،الحركيةالمهاراتتنميةعلىوتدريبهيقظته

.والرأسالعينينحركاتفىالتحكما

علىينبغى،اللغةاستعمالفيالأطفاليبدأوعندما

معهم.التخاطبيحاولواانالبالغينمنوغيره!االاباء

الطفلاهتماماتاحترامعليهمفإن،بذلكيقومونوعندما

الطريقةوبهذهعنها.للتعبيرمحاولاتهعلىوالصبروأفكاره

للتواصل،وسسيلةبوصفهااللغةقيمةالأطفالأغونالبايعلم

المحبأطصف!أرئيسيامعلوماتمصدرأيضاويصبحون

للاطلا!.

الأف!!اراأشقاطاعلىأطهفلىامساعدةالكبارويستيم

ب!تأغرتامثلببعفر،بعضهاارتباطها،وكيفيةالأساسية

وعلى.تحتوبين،وأسفلفوق

شىءبناءفيأوالمطبخأعمالفىيشاركالطفلوترك

عنفكرةوإعطائهبالمقاييصلتعريفهممتازةطريقةما

فىمشاركتهخلالمنالطفلويستطع.والنسبالأحجام

هذهمثلوتساعدالأشياء.تصنيفتعلمالغسيلفرز

الطفلوتعلمالمنطقيالتفكيرمهاراتتنميةعلىالنشاطات

.الاتجاهاتاطراداتباعكيفيةالطفلةأو

يعستطحفإنهجهريةقراح!ةالبالللطفليقرأوعندما

بمن-فالأطفال.والقرأءةالكتبحبتعلمفىمساعدته

أحصلمات-ابفهمأ!متسمحاكتيالسنيبلغولماالذينفيهم

البال!تعلىوينبغي.النشاطهذابحميميةعادةيستمتعون

يراعواأنالكبارللأطفالقرائيةموادباختياريقومونعندما

قصةفييستطحإلمشاركةفالطفل.واهتماماتهنفئالطفل

محاولةأوالقصةأحداثحولأمشلةطرحخلالمنما

القراءةتمكنكله،هذاوفوقلاحقا.سيحدثماتخمين

تقدمهاالتيالمتعةتبيينمنالبالغللطفلالمستمرةالجهرية

للأطفاليبينواأنأيضاالبالغونويستطيع.والقراءةاللغة

أصلقراءةوقتبتخصيصوذلكللقراءةالشديدةمحبتهم

أنفسهم.إمتاعبهدف

اللغويالتعليمعدىالمدرسةتعول.المدرسةمعالعمل

القرائيالنموبتشجيعالمعلمونويقوم.المنزلفيبيدأالذي

ومناقشةلهمالقصصوحكايةللأطفالأغراءةاخلالمن

ويستطيع.جديدةبخبراتوتزويده!اأ!فوليةاالتجارب

عنليعبرواالعديدةالفرصالأطفالإعطاءأيضاالمعلمون

طباعةأوكتابةيستطيعونكمالثسفويا،تعبيراأنفسهم

برامجوتركز.الأطفالعليهميمليهاالتيالبسيطهةالقصص

الأساسيةالمهاراتعلىالمب!صةالمراح!!فىالقراءة

الكلماتعلىالتعرففيالاستقلاللإحرازالضرورية

أيضئاالأطفالتساعداضامجهذهومث!!."!همهاالجديدة

اهتماماتوتنميمفيدةحملفىأحطماتااستعماتعلى

مقنعة.خبرةبوصفهاأغراءةاتجاهمواقثهمرأ!الأطفاأ

مستقلاقارئايصبحأن!ىالطالبنجاحويعتمد

يمكنإذ،والمعلمينالآباءبينالتعاونعلىكبيرااعتمادا

الشعرفخلالمنللقراءةالمدرسةتعليميعززواأنللاباء

،القراءةالطفلتعلموأثناء.المدرسةفيأبنائهمتجاربعلى

القراءةيعدونأنهمتبيانفييستمرواانالبالغينعلىينبغى

نأ،المثالسبيلعلىفيم!صهمونافعا.وممتعامهمانشاطا

موادو!أيضايمكنهمحسما،مبانتضاأأ!راءةامنيكثروا

المسزأ!.فىجذابةقيائية

علىأضعرفاالكبارمنغيره!ارالآباءاعلىوينبغى

نحوعلىالطفلتشوقاكتيالمدرسيةعاتواطوضوأغضاياا

مدىتحديدعلىتساعدهمسو!اطعلوماتفهذه.خاص

القرائيةالموادبها-تخدمأنيمكنأو-تحدمالتيالجودة

ذلك-بعد-هذاقادوربما.الخاصةالطفلاهتمامات

عنالطفلعليهايقبلقرائيةمادةتقديمإلىأنفسهمالبالغين

نأالأبوينلأحديمكن،المثالسبيلفعلىخاطر.طيب

كرةلاعبحولالنقادأحدكتبهماالمراهقلطفلهيذكر

طاولةعلىالمجلةيضئتلكثم،معينةمجلةفيجديدقدم

ليتثبتبعدفيمايجدهاأنللمراهقيمكنبحيثالطعام

يرفضها.أوالناقدملاحظاتصحةمن

كبيرا،اهتماماالمدرسةيولونلاا!ذيناا!أصفااملأإن

علىتحصلواقدي!صنوالمربما،ضعيفا!يهاهمأداؤوي!صن

ببساطةافتقدواربماأو،للنجاحالضروريةالقرائيةالقدرات

الحدثإجبار!ديماونادرا.القراح!ةموضوعفيالرغبة

يسهملنأنهتقريباالمؤكدومندائما،حلإلىالقراءةعلى

صغاراهتماماتمناشمدةفإن،لذلكجيد.قارئتنشئةفي

الأساليبمنلهموخدمتهاالقراءةأهميةوتبيانالسن

نجاحها.ثبتالتيالمهحة

القراءةمشاكل

الدقيقةالأسبابتحديدطويلةمدةمنذالباحثونحاول

مثلماالقراءةيتعلمونلاالناسبعضأنكيفت!سرالتي

إدراكفىالباحثونأمعنكلماولكن.الآحرونيتعلمها
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التيالقراءةمشاكلمعالجةأنلهمتأكداءةالقمعمليةقيد-

السببعلىالوقوفمنبكثيرأهممعينطف!!عندزرشأ

عسرمصطلحالختصينبعضويستعملللمشاءل.ا!دقيق

عسرمصطلحويشير.القراءةمشاكلأغلبليشملا)قراءة

والكلماتالحروفالقارئفيهايرىمعةسكلةإلىالقراءة

ماغالباالعكسهذامثلفإن،ذلكومع.بةمقلمأوهـمكوسة

المصطلحهذافإنوعموما.التجربةقليلىاءالقمعندبحدث

منطويلةسلسلةلوصفيستعملأصبحلأنهأهميتهفقدق-

حولارتباكحدوثإلىأدىالذيالأمر،القراءا!هـحشاكل

.ةءلقرااىمر:نظرا50صمنا

القراءةقصورمصطلحالختصينهـ!ظمويفضل

شخصعندتوقعهيمكنالذيالقراءةنموقصورلوصف

.عاديفوقأوعاديوذكاءعاديينوس!معبصرذي

أممباباالقراءةلمشاكلأنألانالخبراءمنكثيرو!عتقد

بينها.الفصلفيهايصعبدرجةإلىجدامختلطآءديدة

منبالضبطيعانيانقارئانيوجدلا،ذالمحإلىوأضافة

هذافىالختصيتولىأنينبغي،ولذلكأ.بعينهصشاكل

وللمزيدوعلاجها.كلهاالقراءةمشاكلتشخيصر،إجمالا

القصورانظر:،القراءةمشاكلحولالمعلومات!ت

ا)شعليمي.

والمعلمينالاباءعلى.القراءةمشاكلعلامات

عندالقراءةصعوبةعلاماتمراقبةابر،لغينمنوغيرهم

محتملةصعوبةوجودفيالشكعليهموينب!ي.طفالا!6

وربما.والواجبوالمدرسةللقراءةكراهيةالطفلأبدىإذ،1

تتطلبالتيالنشاطات-ذلكعنعوضا-الطفلي!سضل

ذلكعنينتجوقدمنها.شيئاتتطلبلاأوالقراءةمنقايلا

وأصابة،المدرسةفيضعيفةدرجاتعلىالطفل-شصول

مهتمينغيرأصدقاءعنالطفليبحثوقد.بالقلقا،محلم

فيها.ناجحينوغيربالمدرسةالخصصوصوجهءلى

احتمالحسبانهمفىيأخذواأنالكبارعل!!وينبغي

منحصيلتهكانقإذأأطفلاعندقرائيةمشكلةوجود

الذيالطفلكانفربما.عاديغيربشكلضعينئاإفردات

وأالكبار،معالتخاطبيقاومالذيأو،التحدثيجيدلا

صعوبةمنيعاني،الكتابةتتطلبقدالتي!المواقفقيفادى

سواء.حدعلىالمكتوبةواللغة4المحكباللغةفعيم

صعوباتتصنيفيمكن.القراءة!حوباتأسباب

(القراءة)عنالعزوف:هى،عامةأنواع4أربصفيالنمراءة

الإعاقات4-،الخبرةقلة3-التركيزضعف2-

ا-بسدية.

.القراءةفيالرغبةانعدامالعزوفيعني.العزوف

يميلونولكنهم،القراءةيستطعونالقراءةعنوالعازفون

لاأي-نفعسهي!صسالقراءةعنوالعزوفتجنبها.إقإ

عادةفالناس.القرائيةمهاراتهمتنميةالقراءةصيستطع

فإنولذلك،أداءهيجيدونلابعملالقياميحبونلا

.القراءةمنالمستمرالتقليلإلىيميلونالقراءة.العازفين

علىحقيقيايصبحالقراءةعنللعزوفيس"اهذاومثل

فيهيجلسالذيالدراسيالصففيص.اوجه

.مهرةقراءوسطالقراءةعنالعازفالطالب

منالمعنىاستخراجالإنسانأرادإذاالتركيز.ضعف

وفي.النصعلىذهنهيركزأنعليهيجبءةالمقرالمادة

الذيالنصفهمفيتقريباالقراءكليخفقنالأبعض

وبخاصة-القراءبعضيحاولماوغالبا..أتراه

بهذهالقراءة-منزليقرائيبواجبيكلفونالذينالصغار

إلىلاتحتاجآليةعمليةالقراءةعمليةكانتلو،الطريقة

استحضارتحطلبالمقروءةالمادةاستيعاب.وتفكير.

منمعنىعلىالحصولعمليةفىوخبرتهئالقامعرفة

اهتمامايتطلبالاستيعابأنالواضحفمن.الكلمات

له.النصتناولكيفيةبالموضوع

بعدةاستيعابهمتحسينعلىالعملالقراءء!و-

دفعهمالذيالسببيدركواأنأولأ،،عليهم..-...طرق

إيجادذلكبعدعليهموينبغى.مخصوصقراءةإلى

علىاعتماداسيقرؤونهالذيالنصحولأتء.ؤتوقعات

أثناءعليهموينبغى.وبنيتهومؤلفهالنصان.مثلأمور

إلىالرجوعشأنومنويقيموها.المادة01-أنالقراح!ة

شخصأومعلمأواخرنصأومعجممثل-ى.أمصادر

الصعبة.القرأئيةالمادةتوضيحعلىعدهمءأن-آخر

عمليةفيمخبراتهمالقراءكليستحضرة...اقلة

فيهاتقدربيوتمنيأتونالذينفالأطفال.الاستيعا

تكونقدرهاحقالمطبوعةوالموادوالأفكار:الأحاد

قراء.بوصفهمنموهمفىتفوقاتمنحهموأسعةخبرلديه!

يواجهونفقدمحدودةخبراتهمتكونالذينألاطفاأما

يستحضرقد،ذلكإلىوإضافة.القراءةفي.أمشقة

،الموضوعاتبعضقراءتهمعندواسعة-..القرأء

بعضقراءةعندقليلةخبرةإلاون.-لاولكنهم

ءخرى.االنصوص

قراءيصبحوالكيالأطفالمساعدةالكبار-و-

متنوعة،كثيرةبخبراتتزويدهمطريق.ناجحين

نفسهاالقراءةفعملية.باللغةالمرتبطةات10وبخاصة

تقويوالقراءةالخبرةفإنولذلك،الطفل..تثري

خرى.اإحداهما

لهجةأولغةيتحدثونالذينالأطفالج!اوربما

لتطويربرامجمدرستهمفيتستخدمالتيتلكعنمختلفة

تعلميستطجعونبأنهمالأطفالتعلمالبرامج5و.لغتهم

أمورفىيشاركوألكىواحدةلهجةأو-.منأكثر
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بثقافتهمشخورينذلكمعويظلون-العاديمجتمعهم

وأسترالياالمتحدةالمملكةفىالمدارسمنفكثير.الخاصة

وتقدم،ثانيةلغةبوصفهاالإنجليزيةتدرسالشماليةوأمريكا

بلغتين.يتحدثونالذينللأطفالخاصاتعليما

النموقصوريسببأنيمكن.الجسديةالإعاقات

،القراءةفيصعوباتوالعسمعالبصروعيوبالعقلي

منقليلةنسبةعنإلامسؤولةليمست،ذلكمعولكنها

رئيسيةشاذةجوانبالكباريلاحظوقد.القراءةمشاكل

الخاوفظهورمنطويلوقتقبلللطفلالعقلىالنموفى

يتلقيانالأبواني!صنوقد.القرائيةالطفلقدراتحول

لاقداجسيصةأااصشذوذاجوانبأنعلىلطفلهما.مساعدة

يلاحظوعندما.أغراءةافىالصفلايبدأعندماإلاتظهر

الطفلمنالمتوقعأغرائىاداءالابينكبيرافرقاالمعلمون

أطفالطبيبعلىبعرضهيوصونقدفإنهم،الفعلىوإنجازه

تقييمه.ليتولى

ذاتهاحدفىالسمعيةأوالبصريةالمشكلةتنتجولا

يساعدالمشكلةهذهمثلحلفإن،ذلكومع.ردئيةقراءة

إلاوالبصريةالسمعيةالعيوبتظهرلاوقد.القراءةنموعلى

نأبيد،المدرسةفىتصويريفحصللطفليجرىأنبعد

وتتضمن.ذلكقب!!يلاحظونهاقدوالمعلمينألاباء

فركاطفلاعندمحتملةبصريةمشاكلوجودعلامات

منالمطبوعةالمادةأوأ!مورةاوتقري!وتخزيرهما،العينين

كانوربما.الصداعمنوالشكوى،عنهإبعادهاأوالوجه

فهمفييخطئونالذينأو،ينتبهونلاالذينالأطفال

غيرعاداتلديهمالذينأوإعادتها،يطلبونأوالتوجيهات

أغلبوفي.سمعيةبصعوباتيمرون،التحدثفيطبيعية

طريقعنوالسمعالبصرمشاكلحليمكن،الأحيان

.الأذنتوضحثىالتيللصوتالمكبرةالسماعةأوالنظارة

والمجئمعالقراءة

نسبةكبيرحدإلىبلدأيفيالحياةطريقةتعكس

نسبةزادتفكلما.والكتابةالقراءةيستطجعونالذين

واقتصادئا.وعلمئاتقنئاالحياةطريقةتطورزادالمتعلمين

القراءةعلىالقدرةالمجتمعاتمعظمتقدر،ولذلك

خلقفىيشاركونالمهرةفالقراءقدرها.حقوالكتابة

ذاتهالوقتفيأنفسهمهمويتمتعون،منتجمزدهرمجتمع

ومرضية.حافلةبحياة

المهاراتإلاالناسبعضيملكلا،المجتمعاتكلوفي

اللوحاتقراءةيستطعونفهم.والكتابةللقراءةالأساسية

وأشباهها.البريديةالطرودوبطاقاتالبسيطةالإرشادية

ويكتبوايقرؤواأنوظيفئاتعلماالمتعلمونويستطح!ؤلاء

القدرةوهذه.أمورهمتسييرمنيمكنهمالذيبالقدر

في.الاميةالدولديالتعليميةاضايجفيمه!عمصرالأمةمحو

ليبيا.فيالقراءةكيفيةالطلا!لتدريسالمدرلريقوم)أعلاه(الصورة

مننائيةقريةفىيعيشونلأناسكافيةت!صنربماالمحدودة

مديخةفييعيشلمنكافيةأجستل!ضهارنام،بلدقرى

نجد-،.أ-..صناطد.ةح

ليحتىحرىحههومنعي.ىجير

لاإذوظيفيا،متعلمينغيرأناسا-التطورأ!ثديدةاأجلدانا

يتطلبهماقداللتينأحضالةواالقراءةمزاوأسةيستطيعود

اللغةاستعمالعلىأيفئاقادرينيكونونلاوقد.العمل

مجتمعهم.بمطالبللوفاءجيدااستعمالأ

القراءةعلى)القدرةالتعلمنسبةتحديدويجري

تقومالتيالإحصائياتعلىاعتماداالعالمحول(والكتابة

الطريقة،بنفسالتعلمكلهاالدولتعرفولا.دولةكلبها

القدرةمنأساسيمستوىوصفيحاولأغلبهاولكن

73%حوالىكانأم099عاموفي.والكتابةالقراءةعلى

فوقفماعاما51أعمارهمبلغتالذينأسمالعاسكانمن

بليونحواليأنيعنيوهذا.أممتابةواالقراءةعلىقادرين

كانوا-العالمفيالسنتلكفيهمممن%27أر-شخص

والمملكةواليابانكندامثلالبلدانبعضوفى.أميين

ممن%99يحستطيع،الأمريكيةالمتحدةوالولاياتالمتحدة

والكتابة.القراءةفوقهاماأوعشرةالخامسةسنفيهم

المتقدمة.الدولفيمشكلةالوظيفيةالأميةتظل،ذلكومع

نسبةأعلىعلىاللاتينيةوأمريكاوآسياإفريقياوتشتول

،المثالسبيلعلى،اللاتينيةأمريكاوفى.الأميينمنمئوية

إلىأم069عام32%حوالىمنالأميةمعدلانخفض

معدلات)جدولالأميةانظر:.أم089عام%02حوالى

الختارة(.البلدانبعضفيالأمية
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الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الكتابالأطفالروضةالأطمالبأات

اللغةالصوتيةال!ريقةالإدراكا

المعجمءةالقراعسرالأميةأ

المكتبةالسريعةالقراءةاللفظيةأمروةا

لموسوعةالتعليمىالقصوراسةراأفىا

لموفوعاعرعنا

القراءةأهمية-11

القراءةأنواع-(9

ألامشطلاعيةالقراءة!-الترويحيةالقراءة-أ

القراءةأنواعبينالتنقل-دالدراسيةالقراءة-ب

نقرأكيف-ءأ

المقروءةالمادةإدراك-أ

يدركماأستيعابب-

المقروئية!-

القراءةتعليم-4!

الإنمائطالمنهج-أ

التكامليالمنهج-ب

بالممارسةالتعليممنهج%-

الصوتيالمنهج-د

الكلميالبصريالمنهجهـ-

الفرديةالقراءةبرامج-و

جيدينقراءتنشئة-دا

المنزلفيالتعلم-أ

المدرسةمعالعملب-

القراءةمشاكل-16

القراءةمشاكلعلامات-أ

القراءةصعوباتأعمباب-!

والمجتمعالقراءة-17

أسئلة

؟القراءةنموتشجيعللمعلمينيمكنكيف-أ

قرائيةلأحوالمحتلفةقرأئيةأساليبالناسيستعمللماذا-2

مخشلفة؟

الناشئ؟التعليمما-3

؟للطلابمهمةدائماالقراءةعلىالقدرةجودةكانتلماذا-4

معرفةعلىالقارئتساعدأنالسياقيةللمفاتيحيمكنكجص-5

الكلمة؟معنى

؟القراءةعلىالقدرةالمجتمعاتأغلبتقدرلماذأ-6

معالحته؟يمكنوكيف؟العزوفما-7

منهجفىالخاصةنصوصهمالمبتدئونالقرأءيصنعكيف!-8

بالممارسة؟التعليم

اللغويبالنموالرقيالكبارمنوعيرهمألاباءيستطيعكيم!-9

؟المنزلفيالأطفالعند

مختلفإلىللإشارةيستخدممصطلحالأفكارةراءة

التخاطروخاصةالإحساسوراءالإدراكسكالأ

آخرشمخصأفكارإدراكهووالتخاطروالاستبصار.

والبصرالسمعبحواسالاستعانةدونمشاعرهومعارفه

إدراكفهوالاستبصارأما.واللمسوق.واوالشم

الحواساستخدامدونالأشخاصأوالأشياءوالأحداث

مرادفاالأفكارقراءةمصطلحاعتبارويمكن.المعروفة

منأكبرقدرعلىالانينطويولكنهطر،.*.المصطلح

الذهن.مفهومحولوالأفكارالاراءتغير.الاهتمام

ذهنلهشسخصكلأنيعتبرونالعلماءكان،.الماففى

أيضاالمعتقدمنوكان.وسلوكهجسدهعنيباص"مستقل

استخدامدونآخرذهنايقرأأنماذهنسباستطاأن

الذهنأناليوميعتقدونلاالعلماءلكن.وفةاالحواس

الجسد.بقية.مستقل

التخاطر،،الإحساسوراءالإدراك:.أانظر

الاستبصا.

الكهانة.انظر:.".اقراءة

وفهمبسرعةالقراءةعدىالقدرةهىلسردعةالقراءة

الذينالناسمنوغيرهمالطلابمنكثير.جيدين

لزيادةدروسايأخذونالقراءةمنكثيرإلىيحتاجو

فهمهم.وتحسينالقراءةسرعتهم

الذيفالجهاز.السريعةالقراءةلتعلمكثيرةقهناك

يساعدمتزايدةسرعاتبمعدلشاشةعلىتايعرض

عيونهم.حركاتلدريبعلىالقراء

فيالناسبعضالتطبيقيةوالكتبالتدريباتتسا

أهمأنإلا.المهاراتأوالأنشطةبعضفيالتحكم

وليعستذهنيةتغيراتهيتتمأنيجبالتيالتغيرات

بدنية.

كيفتعلمناالسريعةالقراءةعلىالتدريبدروس

وأإبطاءإلىتؤديمعينةعاداتمنأ!نسيطر

المكتومالنطقهىالعاداتهذهوإحدى.أءة!اتشتيت

وعادة.بصمتمقطعوكلكلمةكلالقارئينطقوفيه

عدةقراءةليعيدالقارئيرجعوفيهاع،النكوهىأخرى

لاالذيالتوقفأوالتمهلهيالسيئةالثالثةدةواسطور.

القارئيعرفهاالتيالطويلةالكلماتقراءة.لهداعي

مسبقا.

سرعةمعدلتزيدأنالممكنمنعاداتث:هناك

نفسه:الوقتفىالفهمعلىقدرتهوتحسنما.:قراءة

المشخراجمثلللقراءةمحددهدفوضع،الأولى

القراءةأوبأفكارللخروجالصفحاتلصفحا!والحقا!

علىوحثهنفسهبالقارئترتبطوالثانية.جيدةبقمةللتمتع

منالقليللهيسببقدمستوىإلىالقراءةفيسرتمدفع

والثالثة.الكاملالارتباكلدرجةليسولكنالمضايقة
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للنص.اهتمامهجلويعطيالقارئيركزأنهيوالمهمة

سواءالقراءةفىالكفايةعلىتساعدمجتمعةالعاداتهذه

لا.أمجيذاومكتوبةمشوقةالمقروءةالمادةأكانت

فهمبوساطتهاالمرءيستطيعطريقةالشفاهقراءة

بالنظروذلك،أصواتأيةسماعدونآخرشخصحديث

نطقعندعليهيكونالذيالشكللرؤيةالمتحدثفمإلى

الذينالأفرادإليهيلجأأسلوبالشفاهوقراءة.كلمةكل

أصسمع.افىصعولةيجدونأو،الصمميعانون

أصشفاهاقراءةأسلوبللصمائ!الأرالمدرسوناستخدم

علىهينيكصمويلساعدبينماعحتر،السادسالقرنفي

لتعليمألانىا،1أضظامامنكجزءالأسلوببهذاالاعتراف

الأمريكيائربىتامام843عاموفي.أم778عامالصم

فيالمستخدمةالشفاهقراءةأساليببملاحظةمانهوراس

الولاياتفيالتقنياتهذهتطبيقعلىوحثألمانيا،

الأمريكية.المتحدة

ذإ،للشفاهبارعاقارئاالمرءيصيرأنالسهلمنليس

علىدائ!بشكليتمرنأنالأصماالشخصعلىيجب

سرعةصعوباتهب!تمرالذيالأسلوبهذاامشخدام

علىيتحتم:أسذا،.أحاديةاالمحادثةأثناءحتىأصشفاهاحركة

وأن،رأسهيحركفلامتعاونا،يكونأنالمتحدثالشخص

البطء.منوبشيءبوضوحيتحدث

لاستنباطالتحيلعلىالقدرةبعضالأمريتطلبكما

حروفأي-مرئيةغيرحروفعلىتحتويالتيالكلمات

.اللسانأوالشفاهعلىمميزةحركةأيةدونتنطق

الناسكلمةمثلأعلماتابعضبينلبسيحدثقد

إنهماحيثوهند،عندومثل،العربيةاللغةفيوإيناس

وتحتاحانأعلمة،انفسلوكانتاكماالشفاهعلىتبدوان

تحركهاإلىتحتاجانلاقدأو،ضئيللقدرالشفاهتحركإلى

أصعوبات،اهذهعلىالتغلبأمكنفإذا.الإطلاقعلى

الاحرين،معبفعاليةأضخاطبامنالصمايتمكنفسوف

الألتمارة.الغةاستحدامإلىالحاجةوبدون

خلالمن،بالمستقبلالتنبؤصاحبهايزعممهنةالكفقراءة

.الإنسانكفعلىالموجودةوالعلاماتالخطوطفحص

إلىتعودالبختكفأحياناالمسماةالكفقراءةأنويرجح

وفى.بذاتهقائماعلمامايوماتعتبركانتوقدالهنود.قدماء

زائف.علمأنهاعلىال!فقراءةإلىأسكثيروناينظرهذايومنا

العال!ا.بقاعمنكثيرفيتمارسذلكومع

منعملاباعتبارهاالكف!قراءةعنالإسلامويخهى

بابفييدخلبماوالاعتقاد،والعرافةالكهانةأعمال

وتعالى.تباركالهغيرإلىالغيبعلمإلمشادفيهاإذبمالشرك

الكفقراءةفىالكفمظاهر

الكف.قراءةفىوالمستحدمةللكفالرئيسيةالمطاهرأدلاهالمحططيين

اللحمية،والأجزاء،الخطوطالمسماة،التعضناتالكصقراءيدرس

تكشم!أنيمك!المظاهرهذهأنالكصقراءويرى.المرتكزاتالمسماة

بمستقبله.وتبئالمرءشحصيةص

في،اللحميةالأجزاءتسمى،الكفقراءةوفي

الكف،جانبوعلىوالأصابعالإبهامقاعدة

إلهأبولو،بأسماءالمرتكزاتسميتوقد.المرتكزات

والقمر،والرومانيةالإغريقيةالأساطيرفيالشمس

والمريخ.وعطاردوزحلوالمشتريالزهرةوكواكب

نأ،التكوينالجيداللحيمالمرتكز،يعنىأنويفترض

سبيلعلىبالمرتكز.المرتبطةالخصمائصيمتلكالشخص

مركزويدلوالثراء،الفنعلىأبولومركزيدل،المثال

علىالزهرةمركزويدل،والأبهةا!موحاعلىالمشتري

والموسيقى.الحب

خطوطا،الكفعلىالموجودةالتغضناتوتسمى

فعلى.ومعنىاسملهالمرتكز،شمأنشأنه،تغضنوكل

عمرعلىالطويلالحياةخطيدلأنيفترض،المثالسبيل

ميولعلىالواضحالطويلالقلبخطيدلكما،طويل

علىالوضوحالشديدالرأسخطويدل،والعطفالرقة

.الخيالفيوسعةذكاء

بدنيةمفاتيحأيضئاالكفقراءمنالعديدويستخدم

العضليةالفعلردودأو،فالعصبية.تنبؤاتهمفيونفسية

عنتكشفقد،الكفقارئيقولهكلامعلىالصغيرة

أيضاتدلوالأظافرالأيديحالةأنكما.الشخصمشاعر

سهرةحلقة

رحلىمرتكر

-حص!خفلصلملاثا!لأعطاتكر

حص!!إك!حطا

صر-الرواخ

----لمركرلحهلىح!

الحظ*ا!ياةحص
صتكر--11-ص
القمرا-احصهرأ!

الصحةحطصورصيب:ا،ط



بمرأءمنهاأجزأءاوالتمارهدهسلقوور.مسصحهءيمعيره

.القرادةالتمارتلكوتشبه.الإنسانبملابسأوا.لهيوانات

بذورهبنقلالنباتانتشارعلىوالحيواناتالناسويساعد

آخر.إلىمكانصن

الشحاذقر-اد

وينتميالدماء،يمتصدقيقحيوانعلىيطلقاسما!قرادةا

وهي.الشكلبيضيةوالقرادة.والعقاربوالعناكبالعثإ!ت

يسبب.الأخرىالحيواناتعلىتعيعشأنهابمعنى،ءلفيلية

الأليفة.والحيواناتللإنسانمتعددةأمراضاوالعثالتراد

أجمسامه،فىمعينةأمراضجراثيمالقراديحملماو.كثيرا

لدغاتتكونوأحيانا.ضحاياهدمإلىالجراثيمهذهو،بنقل

لدغاتها.أعقبتالشللمنحالاتظهرتوقد،سامةاكنراد

الضحيةتشفىالعادةوفيقمائعة،ليحستالظواهرتلكأنكأير

.القرادةنزعبمجردب!طرعة

الجسم،تركيبحيثمنكثيرا،والعثالقراديتشابه

حدإلىالحشراتالقرادويشبهحجما.أكبرالقرادأنكأير

منالقرادأنوأعمعظمرؤيةويمكن.حشرةليسولكنه!ا،

فقط،الحيواناتسوائلعلىالقرادويعيمقمجهر.كأجر
71ةدلقراا

!علأكاء*ترلمكا!لأ؟!كا!!7؟!ص؟"بنض2شبر؟قى!-3عكأص3في-بنقي!اجمئنئمقدالقبيلهذامنعلاماتإنإذ،الخصائصبعضأملى

الأ!-كا4كا"زو7!3/1+ط:س-بر؟سءس"!كازر!الأ"7؟؟3؟!لأ!?برقي7لألا!7!!ءكا!بزلاو.مدهشةبدقةالتنبؤعلىالكفقارئاساعد

ء"!"كا!!3"كاووشعلا!4!ل!!لأبمء؟الألا/3"ج!!!!ح!!!-غ؟3!!"ء!!!،7!لوصف،الكفشكلالكفقراءبعضويستخدم

ا!لم!*زو?يخ!ء!/؟!فيى!؟كا!كا"يرلا؟3العديدويحاول.بالمستقبلالتنبؤعمليةضمنالمرءنرخصية

!!3!!!!!اص!كا!4،؟كا

!؟ش!!!صص!!عكالألأبرلأ!بركا!3!عمثلالغيبيةبالممارساتربطهاالكفبقراءةيعتقدوناق

!لأ"?ء!ص!-!3

لا!ء!ل!غ!"(.والكواكبالنجومخلالمنالبختدراءةي)1.قنجيم
يءئر؟ص!-؟زوكالآيمء

ع!?س*!زر9ع2/ع.العرافة:ايضاانظر

كاءكألأ!!كا"ع!د.

ع*!كاء!!ووعثماردهماالنباقاتمننوعيناسمالشحادلمحرإد
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ئهع!خ!عص؟!شكمخخوس

!خم!ءجمو

أسدمباحسمهاويشمحوالإنسانالجواناتدمتمتصالأغنامقرادة

)أعلاه(.ا!كسورةالييدوكما،تمتصهألىلعد

جسملهاالنموالمكتملةالأنثىالكلبوقرادةأ!شراليا.

نأويمكنواحد.سنتيمترإلىطولهاويصل،اللونرمادي

الأليفةوالحيوانات،الكلابعلىخطيرةلدغتهاتكون

وقدالصغار.الأطفالتؤذيأنيمكنكذلك،الأخرى

نأإلا.للإنسانوفياتحدوثفىالساملعابهاشسبب

على-كبيرحدإلى-الآنقضىقدأنتيفينينترياقتطوير

الخطر.هذا

جبالخشبوقرادة،الأمريكيةالكلبقرادةتقوم

ويؤدي.للإنسانا!لبقعةالروكىجبالحمىبنقلالروكي

الولاياتفىعامكلالوفياتبعضإلىالمرضهذا

وإذا.للإنسانلايممرضينقلفإنهالأيلقرادأما.المتحدة

المفاصلالتهابإلىيؤديفإنه،المرضهذاعلاجشملم

.والأعصابالقلبفىاضطراباتوإلى،المزمن

ملقاطااستخدمبالجلد،نفسهاألصقتقرادةولنزع

،القرادةفمبأجزاءالإمساكتستطجعحتى،الأطرافربيع

الإمساكتحسببوقد.الإمكانبقدرالجلدإلىالاقرب

مما،الفمأجزاءأو،الرأسفصلفىجسمها،منبالقرادة

ولا.وثباتبقوةالقرادةانزع.عدوىحدوثعنهينتج

وأالأظافر،بطلاءدهنهااوبإحراقها،القرادةإزالةتحاول

العارية،باليدالقرادةمعالتعاملوتجنب.بفازلينأو،بزيت

القرادةإزالةوبعد.جروحأوخدوشأيةبيدككانإذا

الجرحمكانعلىمطهراضع.يديكتغسلأنيجب

نوعها.لتحديدبالقرادةاحتفظ.التلوثلتجنب

.القرادةانظر:.الخشبقرادة

حمىقرادةأيضاعديهايطدقالماشيةكرادة

القرادةوهذه.الماشيةيصيبمعدمرضوهو،تكساس

اذحياكائناوتحملللحمرةمائلبنىولونهادائرية

فىتفرزهواحدةخلية

بوساطةالبقرةجسم

تتغذىوهىلعابها.

ثم،البقرةجسمبسائل

الحيةالكائناتهذهتتكاثر

ءدفيالواحدةالخليةذات

كرياتهاوتحطمالأبقار

الحمراء.

الماشيهةقرادة.القرادة:أيضاال!ر

-1621هـ،927-066)هيمبراإ،ريلقراا

،إسحاقأبوالقراريالرحمنعبدبنإبراهيمأم(.932

شمامي،الأصلمصريشافعيفقيه،الفركاحبنالدلنبرهان

وغيرهوالدهعنالعلمأخذ.نحويأصولي،والتربيةالنشأة

أهلوفاق،أقرانهسادإنهحتىذكيا،كان.عصرهعلحاءمن

توفىلما.وتحريرهالمذهبمعرفةفى،الشافعيةمنزمانه

ثم،بدمشقالبادرائيةبالمدرسةالتدريسفىخلفه،والده

ثبم.الناسبعلمهفانتفع،الأموياالجامعفىبالتدريساشتغ!!

مبرزاخطبافكان،الدينشرفعمهبعدالخطابةباشر

منهافرفضها،الكبيرةالمناصبعليهعرضتنافعا.وواعظا

بالعلمالاشتغالفىأوقاتهيستغرقوكان.الشامقضاءرئاسة

علىوتعليقةالتنبيهعلىتعليقةلهونهارا.ليلاوالعبادة

بدمشق.توفى.الفقهأصولفيالحاجبابنمختصر

أمريكافييعيشالشكلجميلضخمطائرالقرار

فييعيشالذيالوجطالأجردالقرازويشبه.المدارية

ضخمئرطالقرارغصن.علىيحثمانالوجهأجردالقرازمنزوجمان

ممها.قرياأوالغابةأرصيةعلىعذاءهيحد
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الرومي.الديك-ماحدإلى-البرازيلشرقىثحال

اللونإلىضاربةخضراءوبقعأسودري!قالذكروالمطائر

الريشيرفعأنويستطيع.وصدرهظهرهعلىالا:رجوانى

بالسهولةيخفضهأنأوالأمامإلىعرفهعلىال!ويل

لونعرفهافيكسوالأنثىأما.جناحيهبهايحركاكي

بنىأوفاغأصفرلونالسفليةالأجزاءويكسو،أبض

فىولهقويمنقاروللقراز.الفاغالأحمرإلىهـائل

القرازيقتات.منهالأعلىالجزءفيبارزعرفاللالب

شماليمنتمتدمنطقةفىويعيشوالفاكهةال!ندق

شرقيها.جنوبإلىاذكسيك

ذاتالنباتاتمنلمجموعةالشائعالاسماضاصا

فيتنموخشنةأعشابوالقراص.لاسعةضطافات

أزهاروعناقيدمتقابلةأوراقولها،المعتدلةالى،طق

.ص!خيرة

لسعةيولدمائيعصيرعلىالقراصهلبويحتوي

هذهتستمرولا.الشخصجلدإلىيدخلعندما،ثديدة

التىالأماكنفىللهلبتأثيريوجدولاطويلا.الاسعة

سميكا.فيهاالجلدي!صون

البراعمطهيويمكن

مثلالقراصلنباتادسغيرة

جيدمصدروهىال!سبانخ

وقد.والبروتينلل!ليتامينات

القراصالناساشخدم

منذطبيةلأغراض

وزرع.ال!!مورالقديمة

أوروبافياللاسعالأدرا!

اللاسعالقراصلأجلالمتحدةاولاياتوا

قماشمنهايصنعالتيألبافه

خشن.!يهأ

البوميريا.أيضا:انظر

البلادفيالبريالنباتانظر:.الرومائياقراصا

.(نيالروماص)القراللربيةا

البلادفيالبريالنباتانظر:الصغير.ا!قراص

.الصغير()القراصاللربية

؟هـ،468-؟)الدينشهابالمقرافي،

الرحمن،عبدبنإدريسبنأحمدام(.285-

مالكيفقيه.القرافىالصنهاجيالدينشهابالعباسأبم

منوأصلهبمصربالبهنساولد.الأصولأعلاممنوشثلم

عصرهعلماءكبارعنعلومهتلقى.بالمغربصيضهاجة

العزومنهم

الفوقاضي

عالماإماما

وعاالعقلية

عصرهفي

!،المصرية

الشافعية

المصبالديار

باللإسكندرير

أنهاالقرافي

يأقطوكان

يوهـالدرس

!فموجودا

مؤلف!له

ؤالفصول

أيضشرحه

ااختصار

نفائرسماه

روالفروق

الةالأسرار

التهذيب،

،أع!الرد

أوالإحكام

فيالأربعين

الخصائص

أالخصوص

قراف

ابرقراقولق

اللأمراءمن

عنهؤوناب

.بالعمران

الجبل.قلعة

ولمابمصر.

عليها)وللاه

صالسلطان

ءوعطما.

كأولايته

توضرورة

اقراكحكم

صلاخفإن

وثوقهولولا

الحاجب،بنالدينوجمال،السلامعبدبن

كان.وغيرهم،الإدريسىالدينشمسضاة

والعلوموالحديثوالتفسيروأصولهبالفقه

المالكيةرئاسةإليهانتهتوالنحو.الكلام3

بالديارالسابعالقرنأهلأفضلمنيعد.

أجمعشكر:ابنالقضاةقاضيقالقد

السابعالقرنأهلأفضلانعلىوالمالكية

المنيروابن،القديمةبمصرالقرافي:ثلاثةسية

تسميتهوسبب.بالقاهرةالعيددقيقوابنؤ،

،يسيرةمدة)القبور(القرافةتلميذوهوصكن

كاتبفأراد،الجهةتلكمنالدرسإلى

الدينشهابيكنولمالطلبةيحصيأنا

القرافى.:الطلبةقائمةفيمبه

تنقيحمنها:،علمهغزارةعلىتدلكثيرةات

وقد،الفقهأصولفيالمحصولاختصار،

فيالفصولتنقيحشرحسماهبكتابط

الرازيللفخرالمحصولشرحوله.لمحصول

أنواءفيالبروقأنواركتابوله،الأصول،

فيالسنيةوالقواعدالأنوارأيضاسمى

شرحالفقة؟فيالذخيرةكذلكوله،قهيه

فيالفاجرةالأسئلةعلىالفاخرةالأجوبة

الاستثناءأحكامفيالاستغناء،الكتابل

شرح،والأحكامالفتوىبينالفرقكط

،الرازيالدينلفخرالدينأصصل،

فيالمنظومالعقد؟العربيةاللغةقواعدفي

وغيرها.العموم

ام(.102-؟هـ،795-؟)!ش

أمير،الدينبهاءسعيدأبوالأسديعبدالله،

الأيوبي،الدينصلاحالسلطانخدمةفيشأ

وولععاليةهمةذاكان.المصريةالديارتي

وبنى،بالقاهرةالمحيطالسوربنىالذيوهو

الأهرامطريقعلىبالجيزةالتىالقناطروبنى

الفرنجةمنعكامدينةالدينصلا!استرد

فافتداه،أسروهعليهاواستولواعادوالماثم

فرحابهوفر!دينار،الافبعشرةالدينلملاخ

فىعجيبةأحكامإليهوتنعسب.بالقاهرةات

الهيمنةأحوالفىالمثلبهيضربإنهث

حكم:فيقالوالأحكامالتعليماتنميذ

موضوعة،أنهاالظاهر:خلكانابنقال.وش

عليه،السلطخةأحوالفييعتمدكانالدين

إليه.فوضهاماوكفايتهبمعرفته
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الكريمالقران

صدط!!دمحمدرسوأطعلىالمنزل،اللهكلاما!يماووان

فيالمكتوب.السلامعليهجبرللبوساطةمبينعربيبلسان

بتلاوته،المتعبد،ومشافمثةكتابةبالتواترإليناالمنقول،المصاحف

بسورةاالمحتورأ!فاتحةأبسورةالمبدوءمنه،سورةبأقصرالمعجز

لئنقل):تعالىقال،أصدةالحاالإسلاممعجزةوهو.الماس

لأتونلاالقرآنهذابمثليأتواأنعلىوالجنالإنساجلمعت

0.88الإسراءظهيرا!لبعضبعضهمكانولوبمثله

المفسرينبعضعدهاكثيرةأسماءالكريمال!ضابلهدا

نيفإلىفأوصلهابعضهماوتوسعاسما.وخمسينخمسة

صفاتأكثرهاأنيجدالأسماءلهذهوالناظر.وتسعين

أخ..إ..وروح،اللهوأمرفصل،وقول،ومبارك،!يم:م!ل

،نالفرقط،الكتاب،القرآن:هىأسمائهأشهرولعل

.الأولانالاسمانوأشهرها.التنزيل

الكريم.القرآنمنمخطوطاتلثلاثنماذج

بمعنىمصدروهو،لغويأحدهما:معنيانقرآنلكلمة

عليناإن):تعالىقولهفيالمعنىهذاجاءوقد،القراءة

.71،81ةالقيامة!قرآنهفاتبعقرأناهفإذاتا!وقرآنهجمعه

وهذا،الكريمالكتابذلكعلىشخصياوثانيهما:

القرآنهذاإن):تعالىقولهومنه،الغالبالامشعمالهو

كلمةأنيرىمنوهناك9الإسراء:!أقومهيللتييهدي

اسمهيوإنما،القراءةمنمشتقةغيرهمزةغيرمن!زا!

كلمةوتطلقعلميتهما.فيوال!نجيلالتوراةمثلاللهلكتاب

وأآيةقرألمنفيقالبعضهوعلىكلهالقرانعلىوقرانقرآن

قرآنا.قرأإله:آيات

القرآنيتعلممنمكانةعنكل!ل!الرلممولحدثوقد

تعلممن)خيرع:والسلامالصلاةعليهفقالويعلمه

عنه.اللهرصىعلىعنوالترمذيالبحاريرواه(وعلمهالقرآن



قطر.دولةفيالكريمالقرآنمنفريدةمخطوطة

نىلقرااالإعجاز

منفترةعلىكافةالناسإلىعد!محمدأنبيهاللهأرسل

فيبذلكوتعالىسبحانهأخبركماونذيرا،بشيراالرسل

.82مسبأ:ونذيرا!بشيراللناسكافةإلاأرسلناكوما):قوله

معجزةوأعظمهاأجلهاومن،الباهراتبالمعجزاتوأيده

أ!ذيناقومهلسانلأنه؟مبينعربيبلسانأنزله،الكريمالقران

إلارسولمنأرسلماأنه،سبحانهمشهومن.فيهمبعث

وما):إبراهيمسورةفيبذلكأخبركما،قومهبلسان

وهذا.4:إبراهيملهم!ليبينقومهبلسانالارسولمنأرسلنا

بلغاتهمرسملاإليهميرسلأن،بخلقهتعالىاللهلطفمن

ماأنهأدلهسنةقضتوقدلهمإبلاغهيريدونمامنهمليفهموا

دعوته.فيتؤيدهبمعجزةأيدهإلارسولمنأرسل

صاحبيدعلىاللهيظوهللعادةخارقأمر.والمعجزة

الله.عنمبلغوأنه،صدقهعلىقاطعابرهانا،الرسالة

كلكانتوقد.ومعنويةحسية:نوعانوالمعجزة

،الأولالنوعمن!ت!محمداسبقواالذينالرسلمعجزات

كمعجزات

تعالى:قوله

عليهاأتوكأ

يااألقهاقال

!لتخفولا

وكمعجزذ

قياوالأبرص

..وهكذأ

اوهذه

لاأخبارها

اللألباالأولي

وتفصيديه

11:يوسف

النوأما

بالعق!تدرك

الكريم.
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فيإليهاالمشارالعصامثل،السلامعليهموسى

عصايهيقالث":موسىيابيمينكتلكوما)

-":أخرىمآربفيهاوليغنميعلىبهاوأهش

خذهاقال-"شتسعىحيةهيفإذافألقاها-"وسى

.12-71:طه!الأولىسيرلهالحعيدها

الأكمهوكإبراء،السلامعليهلصسالحالناقة

السلامعليهلحيسى-اللهبإذن-الموقىحياء

وبقيتبزمانها،انقضتقدلمعجزات

عبرةقصصهمفيكانلقد)،والعظةمبرة

بينالذيتصديقولكنيفترىحديثاكانماب

يؤمنون!لقومورحمةوهدىشيءكللجل

معجزةوهي.المعنويةالمعجزةفهوالثانىع

القرآنوهىعلب،محمدسيدنامعجزةوهذه،.
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رسولسبقواالذينالأنبياءمعجزاتأنتقدمممايثبت

فيها.نزلتالتيالعصوربانقضاءانقضتقد!؟م!،الله

وكانتبينهما،حلتالذينالأقوامبانتهاءوانتهت

بقاءباقيةفهىالكريمالقرآنمعجزةأما.حسيةمعجزات

قدص!ك!اللهرسولرسالةأنذلكبمالمحمديةالرسالة

،المعجزةاستمرارمنلابدفكان،والمكانالزماناستوعبت

فىض!دم!اللهرسولصدقفىقومارتابإذاأنهبمعنى

تدلبمعجزةليطالبوهبالرسولنأتيفكيفالحاضر،عصرنا

ومعجزةبيانانفسهالكريمالقرآنكانهناومن؟صدقهعلى

واحد.آنفي

إعجازوجوهمنانكشف،الماديالعلمتقدموكلما

الالافاللهبهويهدي،منكريهرموزيقمعوجهالقران

شاهدناهوماالآننشاهدهماوهوعصر،كلفيالمؤلفة

الله.لماذنالانبعدالقادمةالأجيالستشهدهوما،الانقبل

القرآنتدرجلقد.القرانإعجازفيالتحديمراحل

طلبالأولىاالمرحلةففى:مراحلعلىالقومتحديفي

حديثإنهقالوا:حينمامثلهبحديثيأتواأنمنهم

كانواإنمنلهبحديثفليألوا):تعالىأدلهفقال.مفترى

طلب،بمثلهالإتيانعنعجزوافلما34.الطهور:!صادقين

-مفترياتمثلهسوربعشريأتواأنمنهموتعالىسبحانهالله

فأتواقلافتراهلقولونأم):ذكرهجلفقال-زعمهمعلى

اللهدونمناستطعتممنوادعوامفترياتمثلهسوربعشر

فيالخالديةالمكتبةسالسريفالمصح!م!مخطوطاتمجموعة

.القدس

اللهطلبعجزوا،فلما.أ3:هود!صادقينكنتمإن

قولهفيذلكجاءكما،مثلهبسورةيأتواأنمنهمسبحانه

بسورةفأتواعبدناعلىنزلنامماريبفيكنتموإن):تعالى

صادقين!كنتمإناللهدونمنشهداءكموادعوامنلهمن

32:أصقرةا

عجزهموظهر،مختلفةبمراحلأ!ماالتحديتكررولما

لئنقل):لهمالنهائيالتحديجاء،أخرىبعدمرة

يأتونلاالقرآنهذابمثليأتواأنعلىوالجنالإنساجلمعت

88.:الإسراءظهيرا!لبعضبعضهمكانولوبمثله

أنزلقدتعمالىاللهأنطلاي!الرسولحجةكانتلذلك

ويفهمون،ألفاظهالعربيعرفمبينا،عربياكتائاعليه

سوربعشرولا،بمثلهالإتيانعلىيقدرونلاأنهمإلامعانيه

جهدهم،جهدواولو،مثلهواحدةبسورةولا،مثله

والإنس.الجنمعهماواجتمع

مراحلبيانمنتقدممما.القرانمنالمعجزالقدر

هوالقرآنمنالمعجزالقدرأنيظهر،القرآنفىالتحدي

أقصرأنعلمناوإذا،سورهمنسورةأقصربمثلالإتيان

القدرفإن،آياتثلاثوبهاالكوثر،سورةهىسورة

فأكثر.آياتثلاثهوالقرآنمنالمعجز

القرآنإعجازوجوهإن.الكرديمالقرآنإعجازوجوه

ثلاثةوهذهحصرها،ويعجزعدها،يصعبكثيرةالكريم

:المثالسبيلعلىمنهاأوجه

أخبرفقد،عليهالبشريقدرلاأمروهو.بالغلبإخباره

!ولىةىو!!ك،الأدرانعلىدينهسيظهربأنهنبيهتعالىالله

ليظهرهالحقودينبالهدىرسولهأرسلالذيهو):تعالى

حدثوقد33.:التوبة!والمشركونكرهولوكلهالدلنعلى

أغزىإذاعنهاللهرضيالصديقبكرأبووكانفعلا.ذلك

ليثقوا،دينهإظهارمنبهاللهوعدهمماعرفهم،جيوشه

بالفوز.ويستيقنوابالنصر،

الماضينقصصمن!!اللهرسولبهأخبرما،ذلكومن

يكتبلاأمياكان!!محمدأأنومعلوم.وأممهمالرسلمن

بذلك،أخبرثم،كتبهممنشيئايعرفيكنولهـايقرأ،ولا

به.أخبرفيماواسملامالصلاةعليهصادقاوكان

علىاشتملقدالقرآنأنذلكوبيان.ومعارفهعلومه

نبالةمنبلغت،الحقإليالخلقهدايةفىومعارفعلوم

مبلغا،النفعوعمومالاثروحسنالحجةونصاعةالقصد

الأميينبيننشأأمىرجلوهو-عيبس*محمدعلىيستحيل

علىيستحيلبل.نفسهعندمنبهايأتيأن-تقدمكما

ومشرعينوفلاسفةوأدباءعلماءمنجميعاالأرضأهل

بمثلها.أنفسهمتلقاءمنيأتواأنوأخلاقيين

جاءالقرآنأنذلكومعنىالبشر.بحاجاتوفاؤه

عصركلفيالبشربحاجاتتفىكاملةتامةبهدايات
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دين.أوتشريعأيفيوجودهيمكنلاوفاءومصر،

إليهارمىالتيالنبيلةالمقاصدفيواضحاذلكويتجلى

ومن،والأخلاقوالعباداتالعقائدإصلاخمنالقران

وماواقتصادسياسةمن،الحكموإصلاحالمجتمعإصلاح

إلخ....ذلكإلى

علومعلىاحتوىقدالقرانأنالقولوخلاصة

بعلمهاأحاطولا،الكتبمنكتابيجمعهالمومعارف

تعالى:قالكما،معدودةوأحرفقليلةكلماتفىأحد،

98.:النحلشيء*!لكلتبياناالكتابعليكونزلنا)

لمبحيثوالاخرينالأولينعلومجمعقدفالقران

محمدرسولهثموعلا،جلواهبهاإلاعلمابهايحط

عنالعلمهذاورثوقد.سبحانهبهأستأثرماعدا،بح!

علماءثم،بإحسانلهموالتابعونصحابتهض!ل!!اللهرسول

القيامة.يومإلىالأمةهذه

الكريمالقراننزول

!نزلوبالحقأنزلناهوبالحق):وتعالىتباركاللهيقول

مابوساطةبهالإعلام:القرآنبإنزالوالمراد.أ،5الإسراء:

واحدةجملةنزلماأولالكريمالقراننزلولقد.عليهيدل

وتعالى:سبحانهاللهقولذلكعلىيدل،المحفوظاللوحإلى

.1،222:البروج!محفوظلوحفي"مجيدقرآنهوبل)

السماءفيالعزةبيتإلىكانفقد،الثانيالتنزيلأما

ابنعنصحيحساسنادوالحاكمالنسائيروىفقد.الدنيا

جملةالقران)أنزل:قالأنه-عنهمااللهرضى-عباس

ذلكبعدأنزلثمالقدر،ليلةالدنياالسماءإلىواحدة

إلابمثليأتونكولا):تعالىقولهقرأثمسنة(،عشرينفى

33.:الفرقانتفسيرا*!وأحسنبالحقجئناك

هوالقدر،ليلةوفىواحدةجملةالنزولهذاوكون

علىمفرقانزولهفهوالثال!التنزيلأما.عليهالمتفق

الرحلةلأنه،التنزيلاتهذهجوهروهو.ظ!تاللهر!حول

العالمعلىالإسلاميةالدعوةنورمنهاشعالتىالأخيرة

أجمع.

عليهجبريلالوحيأمينبوساطةالتنزيلذلككانوقد

وردماذللثودليلضولتد.النبيقلبعلىبهيهبط،السلام

نزل):تعالىقولهذلكفمن.الكريمالقرآنفياياتمن

بلسان-اءالمنذرينمنلتكونقلبكعلى"الأمينالروحبه

تعالى:قولهومنها.أ59-391الشعراء:!مبينعربي

وقوله.6:الممل!عليمحكيملدنمنالقرآنلتلقىوإنك)

يرجونلاالذينقالبيناتآياتناعليهمنتلىوإذا):تعالى

منأبدلهأنلييكونماقلبدلهأوهذاغيربقرآنائتلقاءنا

عصيتإنأخافإنيإلييوحىماإلاألبعإننفسيتلقاء

.51:يونس!عظيميومعذابربي

ليللدوا

لففرقناه

601الإسراء:

وكذلك

جملةالقرآن

بمثليأتونك

،32.33

وذلكو

روالنصارى

واحدجملة

القرالايات

وأنامفرقا،

نزو!إن

يفيدمفرئا.

"روهوعليه

الةنزولفي

ذلكخ!يهت!،

الرسوقلب

وحكمه،

مزوكذلك

القرآذنزل

دولفؤاده،

غ،الأحكام

التكوي!طور

تعريفا

أيامحكمه

ونزل،علط

ع!يطةللنبى

لابدأنههذا

أكثرهوهذا

لكلفليس

فائدته"

فلاب،الله

وقهنزولها

علرالمفسر

اليالحكمة

!صئلنزولا

وقدر

ناكانهماأ

!عليس)

وقرآنا):تعالىقولهمفرقانزولهعلى

تنزيلا!ونزلناهمكثعلىالناسعلىصأه

عليهنزللولاكفرواالذينوقال):تعالىقوله

ولارزأ!ترتيلاورتلناهفؤادكبهلنثبتكذلكواحدة

:الفرقانتفسيرا!وأحسنبالحقجئناكإلا

اليهودمنالكفارمننفرعابأن!د

عليهنزلهلا:وقالواعله!قىاللهرسولعلىزوله

فنزلت،السابقةللكتببالنسبةالحالهوكماة

نزلالقرانأنيفيدبماعليهملتردالكريمةآنية

.واحدةجملةنزلتالسابقةلكتب

ثالثةومرة،واحدةجملةمرتينالكريمالقرآن،

المنزلوشأنالقرآنلشأنالتفخيم-أعلموا!-

للمتدبرتظهركثيرةحكموهناكعلثذ.اللهصول

اللهرسولفؤادكبيت-امنها:مفرقا،صان

يملأبالقرآنجبريلنزولوتكرارالوحمطتجددن

أحكامهومعرفةحفظه2-سرورا.علكطل

يكتبولايقرألاأميعل!والرسولخاصة

كلماالقرآنإعجازيتجدد3-.فيهمبعثا

رقويةز!ادةهذاوفيظولت!اط!رسولعلى

نزولفيالتدرج-4.الكافرينلشوكة!سر

فىايامهاكانتالتي،الأمةتربيةفيساعدا

.الأمبينوسطاأمةتكونأناللهفأراد!،

النزولسبب

وألحكمهمبينةالاياتأوالايةنزلتماهوا.

الرسولعهدفيوقعتالتيالحادثةفهو.زقوعه

وجهتواسئلةاستفساراتأوبشأنها،قرآن

يعنيولاعنها.تجيبالقرآنيةالاياتجاءت

أبتداءنزلمامنهفالقرآن.سببمنآيةلكل

،سؤالعنجواباأو،حادثةعقبنزلماومنه(

لكتابمفسرعنهيستغنىلاأمر.النزولسبب

سببعرفإذاإلاالايةيفسرأنالمفسرخطيع

يعينأنهفوائدهفمن.سببلهاكانإنمتها

معرفةفيويفيدصحيحا،فهماالايةفهما

سببيعرفلمفمن،الحكمتشريععلىعثة

الايات.تفسيرفىكث

معديكرببنوعمرومظعونبنعثمانعني

تعالى:بقولهويحتجان"،مباحة"الخمر:قولان

فيماجناحالصالحاتوعملواآمنواالذين،
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ذلكقالالمانزولهاممببعلماولو3!.:المائدةطعموا!

فيقتلوالمنكيف!الخمر:حرمتلماقالواناساأنوهو

رجس؟وهىالخمر،يضربونوكانواوماتوااللهسبيل

التحريم.قبلذلككلوكانالكريمةالايةهذهفنزلت

إلالايعرفالنزولسبب.النزولسببيعرفكيف

علىووقفوا،صز!!هاللهرسولمعكانواممنوالروايةبالسماع

معرفةفطريقةطلبها.فيوجدواعللها،عنوبحثوا،الأسباب

عاصرواالذينالصحابةعنالصحيحأخقلاولمميلةهيالسبب

أسباب!ىأصقوأ!ايمهـتفلا،الملابساتعلىووقفوا،النزول

فىالايقوأ!أ!محابىاكانأ!ذاوالاجتهاد.بالرأيالنزول

رسوا!صتسماعأوبالقضايا،ترتب!أبقرائنإلاأضزولاأسباب

وأالايةهذهأحسب:فيقولبعضهما،يجزملموربماعيه!،الله

كذا.فينزلتالايات

:قالالزبيربنعبداللهعنالستةالأئمةأخرجفقد

)وهي،الحرةشراجفىالأنصارمنرجلاالزبيرخاصم

الءأرسلثبمزسريا)اسقص!لم!!النبىفقالالماء(،مسايل

ابنكاناناللهرسوأطيا:الأنصاريفقال(جاركإلى

هذهأححسبفماالزبير:أقاض!هسد.وجههفتلون!عمتك

حتىيؤمنونلاوربكفلا):ذلكفىنزلتإلاالايات

مماحرجاأنفسهمفييجدوالاثمبينهمشجرفيمالحكموك

.6داصساء:اتسليقا!ويسلمواقضيت

تدلأغاظأهاك.النزولسببعلىالدالةالألفاظ

ممافبعضهاهذا،فىمستعملةوعباراتالنزولسببعلى

فيصريحغيروبعضها،والاحتمالالتأويليقبللانصفيه

تضمنتهوماالمعنىتفسيرويحتوليحتملهابل،السببية

كذا،:الايةنزولسببقولهماالأولفمن.أحكاممنالاية

وكذاكذاحدث:وقوأ!م،النزولسبببلفظمصرحا

افى!نزلكأاعنطلاتال!هرصلسئلأو"الايئصك

نصعباراتفتلك،الترتيبعلىالدالةالفاءبلفظكذا،

فإنكذا،فينزلت:قولهم،الثانىومن.السبببيانفي

.اأوالله.المعنىتفسيروتحتم!!،السببتحتملالعبارة

ولدوينهالقرآنجمع

بمعنى:الأول:اثنينمعنيينعلىجفالقرانيطلق

تعالىقولهفىالمرادوهو.حفاظهالقرآنوجماع،حفظه

عليه-جبريلمتابعالسانهيحركوكانعثط،نبيهمخاطبا

علىحرصا،عليهالوحىتلاوةمنيفرغأنقبل-السلام

نإ-/!بهلتعجللسانكبهلحركلا):واستظهارهحفظه

جمعهعليناإن:أي.16،17:القيامة!وقرآنهجمعهعلينا

كله.كتابتهبمعنىالقرانجمع:الثانيوالمعنى.صدركفي

النبىعهدعلى!لإجم!.النبىعهدفيالقرآنجمع

وأكلهحفظهفقد،حفظهبمعنىالقرأنجمعتم!!!د،

اللهرضوأنالصحابةمنكبيرعددقلبظهرصبعضه

رلممولاتخذوقد.كتابتهبمعنىجمعهتمصما-عليهما

فيأمرهم،الآياتأو،الآيةتنزلماللوجمما،كتابا-ءيهسرالله

فيحفظهللقرانفاجتمعموضعها،لهمويب!تبكتابتها،

قبلهلكتابيجتمعلممماالسطور،فىوكتابتهالصدور،

قط.بعدهولا

لجطاللهرسوليعارضأسسلاماعليهجبريلوكان

كلفيسنة،كلمرةويذاكره(،معهيراجعه:)أيبالقرآن

وكان،مرتينوفاتهسنةفيعارضهر،رمضانأجاكطمنأجلة

!هس!النبيعلىيعرضون،عليهماللهرضوان،أصحابةا

!ضابة.رحفف!أغرآنامنمامعهما

النبىعهدعلىواحدمصحففىالقرأنيحمعول!ا

منيكونوقد.وقتكلفينزولهيترقبكانلأنهكللا!بم

ترتيبهايكنلمالقرآنوكتابة.قبلمننزلالناشلشيء

يشيرحيثنزولها،بعدالآيةتكتببل،النزولبترتيب

سورةفىكذا،وآيةكذا،آيةبينكتابتهاموضعإلى-صز!!!

لأدىواحدمصحفدفتيبينكلهالقرآنحمعوأ!كذا.

نزولهانقضىفلماجديد.وحينزأ!حطماتغييرهإلىذأك

الراشدينالخلفاءاللهألهم-أصسلامواأ!لاةاعليه-بوفاته

إنا):حفظهبضمانالصادقبوعدهشفاء،يجمعوهأن

.9الحجر:!لحافظونلهوإناالذكرنزلنانحن

النبىعهدعلىوكتابةحفظاالقرآنحمعويسمى

.الأولالجمع-عليهاللهصلواتالكريم

اللهرضيالصديقبكرابيعهدفيالقرانجمع

في-عنهاللهرضى-بكرأبيعهدفىالقرآنجمع.عنه

المرتدينمعاليمامةموقعةبعدللهجرةعشرةالثانيةالسنة

سبعونفيهاوقتل،الزكاةدفععنامتنعواالذيالعربمن

-الخطاببنعمرذلكفهال،وعلمائهمالصحابةقراءمن

يأمرأن،الصديقالخليفةعلىواقترح-،عنهاللهرضي

فصعب.الضياعخشيةواحدمصمحففيالقرأنبجمع

يفعلهلمشيئايفعلأن-عنهاللهرضي-بكرابىعلى

بنزيدإلىفأرسلصدرهلهالىشرحثمع!ص!،اللهرسوأ!

والعقل،والفهموالكتابةالحفظفىلمكانته،ثابت

البدأيةفىموقفهفكان،الأخيرةالعرضةوشهوده

نفسهوطابت،صدرهاللهشرحثم،الصديقكموقف

اللهرضي-زيداأنومع.القرانجمععمليةشولىكى

نأيقبللافكانمتمكنا،عالما،متقنا،حافظا،كان-عنه

مكتوبهوبمايؤتىأنلابدبلهو،حفظهمنيكتب

اثنين،بشاهدينيأتيأنولابد،والألواح،الصحففى

عليه!.أدلهرسوليديبينكتبالمكتوبهذاأنعلى

لكتابيتوفرلموالتوثقالاحتياطفيشمديدحرصوهذا

هذابأنتام،يقينعلىالمسلمليكونذلككلقط.
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عليهجبريلأقرأهما-شكبلا-هويقرؤهالذيالقرآن

.والسلامالصلاةعليه-اللهلني،السلام

مرة،لأولواحد،مصحففىالقرانجمعوهكذا

التيالمسبعةالأحرفعلىمشتملاوالسور،الاياتمرتب

عنهاللهرضى-بكرأبيعندالمصحفهذاوبقىبها.نزل

وفاتهوبعد،عنهاللهرضىعمر،إلىانتقلثم،حياتهمدة-

بنعثمانطلبهأنإلى،المؤمنينأم،حفصةابنتهعندحفظ

بالجمعالمسمىهوالجيموهذا-عنهاللهرضي-عفان

الثاني.

جمع.عنهاللهرضيعثمانعهدفىالقرآنجمع

اتعسعتحينعنه،اللهرضيعثمانعهدفيالقرآن

أهلوأخذالأمصار،فيالقراءوتفرق،الإسا،ميةالفتوحات

وكانت.الصحابةعلماءمنإليهموفدعمنقراءتهمبلدكل

عليهانزلالتيالأحرفباختلافمختلفةالقرأءةوجوه

منموطناومجمعضمهمإذابلد،كلأهلفكان.القرآن

هذاوأدى.بعضقراءةمنبعضهمعجبالغزو،مواطن

النالثشة.بعضلعقولالشكتسربإلىالاختلاف

كان،أذربيجانوغزوةأرمينياغزوةكانتفلما

اختلافافرأىغزاهما،ممنعنهاللهرضس،اليمانبنحذيفة

كلتمسكمعبالخطأ،مشوببجضه،القراءةوجوهفي

بعضا،بعضهمخطأوربمالها،وتعصبهمبقراءتهمجماعة

فأكبر-،عنهاللهرضي-عثمانالخليفةإليحذيفةففزع

الصحفينسخواأنأمرهموأجمعواالامر،هذاالصحابة

بالقراءاتعليهاالناسليجتمعبكر،أبيعندكانتالتى

لتبعث،حفصةإلىعثمانفأرسلواحد.حرفعلىالثابتة

الزبير،بنوعبدالله،ثابتبنزيدوآمر،بالصحفله

،هشامبنالحارثبنوعبدالرحمن،العاصبنوسعيد

حفصة،إلىالصحفردثم،المصاحففيفنسخوها

منسواهبماوأمرنسخوا،ممابمصحفأفقكلإلىوأرسل

عندهوأبقى،يحرقأنمصحفأوصحيفةكلفيالقرآن

.الإماميسمىالذيمصحفههوواحدا،المدينةفي

خيرا.إلاعثمانفيتقولوا"لا:عنهاللهرضىعليقال

:قالمنا.ملأعنإلاالمصاحففيفعلالذيفعلمافوالله

نإيقولبعضهمأنبلغنىفقد؟القراءةهذهفيتقولونما

فماقلنا:كفرا.يكونيكادوهذا،قراءتكمنيرقراءقي

فلاوأحدمصحفعلىالناسيجمعأنأرىقالترى؟

".رأيتمافنعم:قلنا،اختلافولا،فرقةتكون

فىضيرولا.الأحرفببعضالقراءةتركتوهكذا

أوجبولوواجبةليستكلهابالأحرفالقراءةفإنذلك،

نقللوجبجميعابهاالقراءةالأمةعلىظ!س*اللهرسول

الصحابةولكن.الحجةبهتقوممتوأترانقلأمنهاحرفكل

إباحةبهاالقراءةأنعلىهذافدل،ذلكيفعلوالم

هذهببعضالنقلتواترهوالواجبوأن،ص.ور

رضي-عثمانقطعوبهذا.والحمدلله،كانقد،الأحرف القرآنوحصن،الخلافمادةوحسم،الفتنةالله!

مرعلىوالتحريفالزيادةمنشيءإليهيتط!قأنمن

الثالث،بالجمعالمسمىهوللقرآنعثمانو،العصور.

هـ.هسنةوتم

وسورهالقرانآياتترتيب

واقعسورهافيالاياتترتيبإن.الايات.تز

بينخلافغيرمن،بأمره:أيسسط،النجيبتوقيف

الإجماعإن:،وقالالسيوطيالإمامبذلكجزم.المسلمين

عليه-جبريلكانفقدفيهبمشسبهةولا،ذلكمنعقد

إلىويرشدهعقي!،اللهرسولعلىبالاياتل..ء-،السلام

فيأمرقبل،نزلتالتىالاياتمنأو،السورة.موضعها

ويقولموضعها،فيبكتابتهاالوحيكتابالرسول

وأكذا،فيهايذكرالتىالسورةفيالاياتهذهضعوأ:لهم

كذا.موضعفيا0آيةضعوا

عندالقرانجمعفيعنهاللهرضيعثمانووقف

منسوخةكانتلوحتىسورتها،منآيةموضع

أغير"لا:قولهعنهالبخاريالإماموروى.ها."لا،الحكم

فضلعلىالدالةالأحاديثجاءتكما.نهعنشيئا

ترتيبهايكونأنهذاويستلزمبعينها،رمنايات

لماتغييرهاجازلوإذ!ه!،النبيمنبأمر:ايتوقيفيا،

مسلم-الإماممارواهذلكمثال.الأحاديثصدقت

النبيأن-،عنهاللهرضي-الدرداءأيعن-،ارحمه

الكهفسورةأولمناياتعشرحفظمن:قال!و!

سورلأكثرعد!النبيقراءةثبتتكماجال(.امنعصم

وكانتاياتها.بترتيبوخارجها،،لصلاةفيالقرآن

اللهرسولءالكريمللقرآن-السلامعليه-يل..مراجعة

على،مرتينالشريفةحياتهمنالأخيرن.رفيضروي!

بالعرفمةسميوالذي،الانلديناوفاالترتيب

.الأخيرة

كانالقرانفيالسورترتيبإنقيل:السور.ترتيب

بعضإن:وقيل-،عليهماللهرضوان-بةاباجتهاد

ترتيبهاكانالسوروبعضتوقيفيا،ترتيبها.كاالسور

،الاياتكترتيبالسور،ترتيبأنالصحيحاجتهادئا.

ري:الأنيابنل!.اللهرسولأمرعلىبناء"،توقيفى

النبيعنكله،والحروفالاياتكاتساقر،ا"فاتساق

".القرآننظمأفسدفقدأخرهاأو،سورةمفمنصت!لهت!.

كماالسورترتيبإن:البرهانكتابهفىمانياوأضاف

وتعالى-سبحانه-اللهعندهكذاهوأيدينا،.".عليه!ط

.ظ.االلوخفي
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هـ*ا،،هـ3،هـ

بر،خبر؟-بر!برلابر4بر*لأبرلآ،)ىكا!3!7ءئخمإئر

الماتحة.سورةسالأولالمص!علىوتشتملالكريمالقرآنمنصفحةأول

:أنواعأربعةالقرآنسور.القرآنسورأدماع

والمفصل.-4نيوالمثا3-والمئون2-لطوالا-ا

،والمائدةوالنساء،،عمرانوآل،البقرة:سبعفالطوال

والتوبةالأنفالهىفقيل،السابعةأما.والأعراف،والأنعام

يونس.هي:وقيل.بالبسملةبينهماالفصللعدممعا

وأ،مائةعلىآياتهاتزيدالتيالسورهى:والمئون

تقاربها.

لممميت.الاياتعددفيتليهاالتيهى:والمناني

الطوالمنأكثروتكرر،القراءةفيتثنىلأنهابذلك

والمئين.

أولمن:وقي!!)ق(،سورةأولمنقيل:والمفصل

ذلك.غيروقيل)الحجرات(،

وسميوقصار.،وأوساط،طوال:ثلاثةأقساموالمفصل

بالبسملة.سورهبينالفصللكثرةبالمفصل

وقيل:.سورةعشرةوأربعمائةالقرآنسوروعدد

اياته:أما.واحدةسورةوبراءةالأنفالبجعلعشرةوثلاث

زادفيماواختلفوا.الأقوالأرجحعلى،آية2366فهى

وأطول،البقرة:282الدينآية:الاياتوأطول.ذلكعن

.البقرةسورةالسور:

والمدنيالمكى

بمكة،نزلماالقرانمنالمكيأنالعلماءبعضيرى

مكانباعتبارإليهنظرواوهؤلاء.بالمدينةنزلماوالمدنى

نزلمايشمللاأنهالتعريفهذاعلىأخذلكن،النزول

ولذا،المدينةخارجمنهنزلوما،مكةخارجالقرانمن

ناقمئا.التعريفهذااعتبر

أيها)يابصدرماالمكىإن:قالمنالعلماءومن

كانفحيثآمنوا(الذينأيها)يابصدرماوالمدني(،الناس

ولما(.الناسأيها)يابخوطبوامكةفيالغالبهوالكفر

الذينأيها)يابخوطبواالمدينةفىأبالغاهوالإيمانكان

القرآنسمورمنكثيراأنالتعريفهذاعلىأخذلكنآمنوا(

امنوأ(.الذينأيها)يابولا(الناسأيها)يابتصدرل!اوآياته

هذاأصحابلأنناقصا،التعريفهدااسلماءأاعتبرولذا

الخاطبين.حالباعتباروالمدنىالمكىإلىنظرواالرأي

كانماالقرأنمنالمكيأنالعلماء:جمهورويرى

ماوالمدني،مكةخارجنزولهكانوإنالهجرةقبلنزوله

مكة.داخلنزلقدكانوإنالهجرةبعدنزولهكان

ولذا،أدقالتعريفوهذا.الزمانباعتبارإليهنظرواوهؤلاء

عليه.وسارواالعلماء،اعتبره

منوالمدنيالمكىلمعرفة.والمدنيالمكىمعرفةطرق

عنالصحيحالنقلوهو:السماع:الأولى.طريقتانالقران

نزلتقدالسورةهذهأوالايةهذهأنالتابعىأوالصحابى

ذلك:مثالبعدها،أوالهجرةقبلنزلتأو،بالمدينةأوبمكة

ولابصلاتكتجهرولا):تعالىاللهقولشأننىوردما

نيجاءنقد.011الإسراء:سبيلا!ذلكبينوابتغبهاتخافت

أنهاعنهمااللهرضىعباسابنعنالبخاريصحيح

صلىإذاكان.بمكةمختفص!+سداللهورسول"نزلت

سبواالمشركونسمعهفإذابالقرآنصوتهر!عبأصحابه

الحديث.به"جاءومنانزلهومنالقرآن

بوساطتهايعرفالتيالكليةالضوابطف!:الثانيةأما

مبناهاالضوابطوهذه.مدنيةأومكيةالآيةأوالسورةأن

مثال،الغالبأوالكثيرعلىالمبنىوالاستقراءالتتبععلى

فالسورةكلاوجدتفحيثما"كلا"،كلمةوجودذلك

فيمرةوثلاثينثلاثاذكرتقدالكلمةوهذه،مكية

القرانمنالأخيرالنصففيوكلها،سورةعشرةخمس

السيوطىوأنشد،بمكةنزلغالبهالأخيروالنصف،الكريم

:اللإتقانفي
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فاعلمنبيثربكلانزلتوما

الأعلىنصفهفيالقرآنفيتأتولم

أهلهاوأكثر،بمكةأكثرهنزلالأخيرنصفهلأنوذلك

والإنكارلهمالتعنيفوجهعلىكلافكثرتجبابرة

اللأول.النصفبخلاف،عليهم

المكيلمعرفة.القرآنمنوالمدنيالمكىمعر!ةفوائد

منكثيرفيللقرآنالدارستعينجمةفوائدوالمدنى

منالمدنيأننعلمذلكمنإليها.!حتاجالتىالمعارف

لأن؟قبلهنزلالذيالمدنيينسخكما،الم!صينسخالقران

قبلنزلوالمكيبعد،ينزلمالمتنسخأنيجوزلاألاية

الإسلاميةالدعوةسيرمعرفةفيذلكيفيدكما.المدني

بينهما.وماالمدينةوفىمكةفيكل!شولاللهرسولعهدعلى

يخطاللهرسولكانكيفذلكخلالمنالدارسفيرى

التيالمشركينأسئلةعلىويرد،ويحاورهمالناسيدعو

إلى،والمقبولالمعقولنطاقعنتخرجكاتماكثيرا

تباركالحقذلكلناذكركما،والسخريةألاستهزاء

وتعالى.

والمنسوخالناسخ

أوجه:ثلاثةعلىالعربكلامفيالنسخيأتي

القوماثارالريحنسختكقولهموالمحو:الإزالةبمعنى-أ

الشيطانيلقيمااللهفينسخ):تعالىقولهومنهأزالتها،أي

شىءمنالتحولبمعنى2-520:الحج!آياتهاللهيحكمثم

مأخوذوهذا.الثانيالشيءإلىفيهماوانتقالشيء،إلى

كتابإلىفيهمانقلتإذاالكتابنسخت:قولهممن

.العربقولمنمأخوذوهذا،البدلبمعنى3-اخر.

محله.وحلتأزالتهإذا:الظلالشممم!نسخت

شرعيحكمانتهاءبيانفهو:الاصطلاحفيأما

منسوخا.يسمىالأولفالحكم.عنهمتأخرشرعيبخطاب

بالحكمالعملانتهاءبهوقصدمتأخراجاءالذيوالخطاب

ناسخا.يسمىالأول

منالشرعيةالأدلةجاءت.النسخمشروعيةدليل

النسخوقوععلىتدلالصحابةوإجماعوالسنةالكتاب

آيةمنننسخما):تعالىقولهالكتابمنفدليله.وجوازه

تعالى:وتوله.601:البقرةمثلها!أومنهابخيرنأتننسهاأو

أنتإنماقالواينزلبماأعلمواللهآيةمكانآيةبدلنا!اذا)

.101:النحل*!ملايعلمونأكثرهمبلمفتر

القبورزيارةعننهيتكم)كنتءي:قولهالسنةومن

شريعةأنعلىأجمعوافقدالصحابةأمافزوروها(.ألا

شرائع.منسبقهامالجميعناسخة!يإسهمحمد

طائفةفهناك،النسخجوازعلىالأدلةهذهوجودومع

واليهود،النصارىأنكرهكما،النسختنكرالمسلمينمن

وقوعيمنعماهناكفليس،منهموعنادافتراءإلاوماذاك

مايريد.ويفعليشاء،مايحكمفإنه،اللهمأفيالنسخ

نألادماللهأحلفقد:المتقدمةالشرائعفي..اوقعوقد

بعدلنوحأبيحكماذلك،حرمثمبنيهمنبناتهتتزوج

ذلكنسخثم،الحيواناتجميعأكلالسفينة.خروجه

..فأحل

رفعيتضمنالنسخإن.وا!لنسوخالناسخفةطريقة

إلافيهيقولأنلمسلميحلىلالهذا،حكم"وإثباحكم

منمجتهداجتهادأومفسرقولعلىفيهصفلا.بيقين

أحدبغيرحديثأوآيةنسخلايقبللهذا،نقلغير

ناسخالأمرهذابأنالصريحالنصا-:وهيثلاثةوجوه

السماءفيوجهكتقلبنرىقد):تعالىله-لكذا،

!الحرامالمسجدشطروجهكفولترضيها،ص..فلنولينك

تختانونكنتمأنكماللهعلم):تعالىوقوله.441:البقرة

.871:البقرة!باشروهنفالآنعنكموعفاعليكمفتاأنفسكم

ليلفيالوطءعنالنهينسخفيصريحةالاءفهذه

ألاالقبورزيارةعننهيتكمقد)كنتيثو.رمضان

نأعلىبهيعتدخلافبلاالأمةإجماع2-فزوروها(0

دليل.إلىيستندالإجماعأنومعلوم،خكذاأمر

الأمرمعرفةمعتاما،تعارضاالمتساويةالأدلة.تعار3-

منيتعارضاأنإماالنصينأنبمعنىالمتأخر،منزمناالمتقدم

وجهمنتعارضافإنوجه،دونوجهمنأوه،.الوجميع

فإن،الوجوهجميعمنتعارضاوإنبينهما،.وجهدون

منأقوىأحدهماكانأوظنيا،والاخرقطعئاأحدكان

الآخر.وأهمل،بالأقوىعملت.افيالاخر

،الثبوتفيوتكافآ،الوجوهجميعمنرضا*وإن

نإأما.النسخإلىصرناوالمتأخرمنهمالمتقدمالأمروعلم

يعلمولم،الثبوتفيوتكافا،الوجوهجميعمنتعارضا

يجببلبالاجتهاد،النسخإلىيصارفلا،.والمتأالمتقدم

بينهما.التخييرأو،.التوقف

غيرمنالاجتهاد:علىالنسخفىيعتمدفلاا0وعلى

علىولاسند،غيرمنالمفسرينأقوالولا،دليل

ثبوتعلىولا،النصوصبينالظاهريرض-امجرد

ترتيبعلىليسلأنهالاخر،بعدالمصحففيالنصينأحد

.النزول

ثلاثةإلىالنسخالتفسيرعلماءقسم...اأنواع

:أنواع

تعالىقولهومثاله.وته6تاوبقيتحكمه..ما

متاغالأزواجهموصيةأزواخاويذرونمنكمفونر-والذين)

ماتإذاالمرأةفكانت024.:البقرة!إخراجس.الحولإلى

كاملا،حولأالعدةانقضاءبعدالتربص!لززوجها

بقولهذلكفنسخلها.ميراثولازوجهامالفيونفقتها
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يتربصنأزواجاويذرونمنكميتوفونوالذين):تعالى

234:البقرةوعشرا!أشهرأربعهبأنفسهن

وقوعهعلىالعلماءمعظمااتفقالذيهوالنوعوهذا

الكتب.فيهوألفت

بمالهذاالعلماءومثل.حكمهوبقيوته6تانسختما

إذاوالشدخةالشدخ!و:ا،حزأب1سورةفيكانأنهروي

وبقىتلاوتهافسمختلآ!اللهمننكالآألبتهفارجموهمازنيا

ووعيناهاقرأناها:عنهاللهرضيعمرقالإذحكمها،

".بعدهورجمناووورباللهرسولفرج!اوعقلناها،

رويبمالهذاالعلماءومثل.وحكمهوته6تانسختما

اللهضأنزلفيما"كانعنها:اللهرضىعائشةعن

معلوماتبخمسفنسض،يحرمنمعلوماترضعات

مسل!.رشاه"القرأنمنيقرأفيماوهنكل!!اللهرسولفتوفى

ذأ!كفىهـحجتهما،أضواهداأمحلماءالعضأنكروقد

قرآدإنزالعلىاغطعاولايجورآحاد،أخبارفيهالأخباراأن

فيها.حجةلااحادبأخبارونسخه

أربعةفيهذايتما.والسنةبالقرانوالسنةالفرآننسخ

جه:أر

دونالجميعلدىجائزأمروهذا.بالقرآنالقرآننسخ

عنيغنيناأمثلةمنتقدموما.لالنسخالقائلينبينخلاف

.الإعادة

نأغير،جوازهعلىالعلماءوأجحع.بالسنةالسنةنسخ

الاحادية.لالسنةالمتواترةاسشةنسخمنعمنهمبعضا

العلماء،جمهورأجازهقدوهذا.بالسنةالقرآننسخ

نأغير،اللهمنوحيحليه!اوالسنةالكتاببأنواستدلوا

منعهوأحل،وقوعهوعدممنعهإلىذهبالشافعىاالإما

وقوعه.لعدمراجع

غيرالعلماء،لدىجائزأمروهذا.بالقرآنالسنةنسخ

منعه.الشافعيكلاممنفهمبعضهمأن

القرآنقراءات

الجمع،تعفىاللغةفىأغراءةوا،قراءةجمعالقراءات

لفظتالقرأنقرأتومعنى،وضمهجمعهالشيءفقراءة

والأمرالقصصجمعلأنهالقرآ!،وسمىمجموعا،به

إلىبعضهاوالسوروالآياتوالوعيدوالوعدوالنهي

بعض.

أ!راءاتادح-هـعلماءفقدالاصطلاخفيالقراءةأما

يبحثعلماأ-:منهابتعريفيننكتفىلها،تعريفاتعدة

وجوهحيثمنتعالىاللهكلامنظمصورعنفيه

تطرقعناللهكلاميصانحتىالمتواترةالاختلافات

فيالمذكورالوحىألفاظاختلاف2-والتغيير.أضحريفا

وغيرها.وتشديدتخفيفمنوكيفيتهاالحروف

الكريم.أغراراسآياتيتلوالملصلينأحد

منلابدالشأنهذافيتمصملحااالقراءاتولعل!اء

للإمامفالقراءة.والطريقالروايةركالقراءةتوضيحها،

عنيأخذللذيوالرواية،وعاصمكثيروابننانعكقراءة

كثير،ابنعنقنبلورواية،نافععنورشكروايةالإمام

عنيأخذللذيوالطريق.عاصمعنحفصورواية

.وياشا

أمروهذابمالقراءاتعلمنشأةغيرأ!راءاتاونشأة

نشأتوتعددهافالقراءات.بهوالاهتمامإليهالتنبيهمنلابد

رسولعنالقرآنعليهمااللهرضوانالصحابةلتلقىنتيجة

له،اللهسسرهبمامنهمواحدكليقرئكانإذ،ظ!ولالله

حكيمبنهشامأقرأفقد،أحرفسبعةعلىأنزلوالقران

عمرلعممعفلماآخر.بوجهالخطاببنعمروأقرأ،بوجه

أحضرهثم،ردائهمنبهأمسكحكيمبنهشامقراءة

اللهرسوللهفقال،القراءةتلكمنهمستنكراعثيهلرللرسول

ض!هي!فقالفقرأ،اقرأ،أ!شامقالثمعمر!ياأرسلهعدب

هكذاعثهصر:فقالفقرأ،اقرأ،لعمر:قالثم،أنزأتهكذا

أحرفسبعةعلىأنزلالقرآنهذا)إن:ا!قاث!ا،أنزأت

عنديقفلمأمروهذا.عليهمتفهتمنه(تيسرمافاقرأوا

وأبى،كعببنلأبيحدثوإنماوحدهما،وعمرهشام

!لأرري!ا!4ر!لإلىيذهونوجميعهموغيرهما،هريرة

كتابةسبقتالقراءاتنشأةأنعلىيدلمما،بينهمللفصل

همنوافقهمومنالمصتشرقينعلىردهذاوفي،المصحف

المصحفكتابةخلونتيجةجاءتأغراءاتانشأةإنقالوا:



912الكريمالقرآن

قدالقراءاتبأنعليهمفيرد،والإعرابالإعجامنقطمن

ظ!وررو.المصطفىبةوفيالمصحفىبئقبلنشأت

أئمةتعددأنبعدمتأخرانشافقدالقراءاتعلمأما

يقرأإمامجهةلكلوأصبحالأمصار،فيوتفرقواالقراءات

القراءأتهذهتدوينإلىالناسواحتاج،بقراءتهالناس

بذلك.يتعلقوماوأئمتها

حفظهمعلىيعتمدونالأولالصدرأهلكانوقد

الذياللهكتابفيالتخليطمنالناسفخشي،تدويندون

حكيممنتنزيلخلفهولامنيديهبينمنالباطليأتيهلا

حميد.

جمعمنأول،سلامبنالقاسمأبوعبيدفكان

يأقارئا،وعشرينخمسةلهاوجعل،كتابفيالقراءات

ابنبهمعرفالذينالمشهورينالسبعةسوى.للقراءةإماما

سيأتى.ماعلىمجاهد

مسلكه،وسلكبه،اقتدىمنبعدهمنجاءثم

الطولفيتختلف،القراءاتعلمفيالمؤلفاتفظهرت

فيكتابهألفالذيجبيربنأحمدظهرإذوالقصر؟

آنذاكوالأمصار،إماممصركلمنالخص!القراءات

والكوفة.والبصرة)دمشق(والشامومكةالمدينة:هي

الأزديإسحاقبنإسماعيلالقاف!يظهرثم

جاءثمإماما،عشرينقراءةفيهكتابافألف،قالونصاحب

الذيالجامعكتابهفأدفالطبريجريربنمحمدأبوجعفر

.قراءةعشرينعلىيربوماضم

ظهرحتىوتدقيقاضبطابالقواءاتالعلماءعنيوهكذا

الذيالأندلسى،الشاطبيفيرهبنالقاسمالجليلالعالم

السبعالقراءاتفيالتهانىووجهالأمانيحرزألف

مستمراموبقي،الركبانبهفسارت،بالشاطبيةالمعروف

.الأزمان

تسمعلمبأنهوصفالذيشئالمشايخذلكتلا

بنيوسفبنمحمدبنمحمدبنمحمد:بمثلهالعصور

العشرالقراءاتفيالنشركتابآلفالذي،الجزري

ابنه.وشرحهاالعشرالقراءاتفىالنشرطيبةنظمكما

يتعلقماتدوينعلىيحافظونالعلماءظلوهكذا

حتىمتواضعةبدايةالقراءاتعلمفنشأوأئمتها،بالقراءات

أصولتحمعالتيالمؤلفاتفظهرت،دائرتهاتسعت

علىلاالتلقى،علىالقائمالقراءواختلافالقراءات

ومنالمستشرقونأدعىكما،لذلكالقرآنيالرسمصلاحية

أئمةجمعتالتيالمؤلفاتظهرتكما.ركابهمفيسار

شمسالإمامفعلكماطبقاتفىووضعتهمالقراءات

طبقاتفىالجزريبنالدينشمسوالإمامالذهبيالدين

حتىوموسوعاتمصنفاتأيدينابينفأصبحتالقراء.

تتعلقومؤلفات،عظيمبتراثالإسلاميةالمكتبةزخرت

فاقتالتيوطرقهاورواتهاوأئمتهاووجوههابالقراءات

أمحد.واالحصر

بنإسماعيلوالقا!يسلامبنالقاسمعبيدأباأنوبما

وعشرين.نيفإلىالقراءاتبأئمةوصلاقدإسحاق

القراءاتهذهإن:فنقولقراء،لممبعةالناسبينوالمشهور

فيكثيروابن،المدينةفينافعللإمامنسبتالتيالسبع

،البصرةفيالبصريعمرووأبىالشامفيعامروابن،مكة

اختيارمنهيإنما،الكوفةفيوالكسائيوحمزةوعاصم

الهائل،الكمذلكمنقراءاتسبعاختارالذيمجاهدابن

وقد،للتداخلتعرضدونحفظهاالناسعلىيسهلحتى

بهقامالذيالجليلعملهالقراءاتفيالسبعةكتابهضم

ومحقق.مطوعكتابوهو.الأمةبهوخدم

نأإلا،وقدرههذاعملهعلىأثنىمنهناكأنومع

الأخرىالقراءاتإهداربذلكأرادأنهوظنذمهمنهناك

القراءاتتلكيسقطلمأنهحينفيوإبعادها،السبعةغير

فيبهاالقراءلقلةتركهاوإنماسندها،وصحتواترتالتي

المسبعةالأئمةبقراءةيقرأمنإلىبالقياسالأمصارتلك

اختارهم.الذين

لصحةالقراءاتأئمةاشترط.القراءاتضوابط

يعرفماوهيتوافرها.منلابدعدةأمورتحقيقالقراءة

وأالضوابطوهذهشروطها.أوضوابطهاأوالقراءةبأركان

قوله:فيالجزريابنجمعهاالأركان

نحويوجهوافقمافكل

يحوياحتمالاللرسموكان

القرآنهوإسناداوعحح

الأركانالثلاثةفهذه

أثبتركنيختلوحيثما

السبعةفيأنهلولثذوذه

وأالثلاثةالضوابطفيهاتحققتإذاإلاتقبللافالقرأءة

للغةموافقتها2-والتواتر.السندصحة-ا:وهيالأركان

ولوالعثمانيللرسمموافقتها3-بعيد.بوجهولوالعربية

احتمال!.

القراءةضوابطأعظموهومنه،بدلاأمرالسندفصحة

هووالسند.محضونقلمتبعةسنةالقراءةلأنوقواعدها؟

منفاضلةخصيصةوهوالقرآنإليالموصلالطريق

به.وفضلهاوشرفها،بهاللهأكرمهاالامةهذهخصائص

هيإنماإسناد،وحديثهاقديمهاكلهاالأممنلأحدوليس

التيأخبارهمبكتبهمخلطواوقد،أيديهمفيصحف

.الثقاتغيرمنأخذوها

العدلالقراءةتلكيرويأن،بهيعنونالسندفصحة

!يإسهاللهرسولإلىالقراءةتنتهيحتىمثلهعنالضابط

الضابطينالشأنهذاأئمةعندمشهورةذلكمعوتكون
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وقراءتهالقرآدم!هـفةالمسلمواجباتوم!اعهكلامالكريمالقرآن

وحفظ!.

السابق!تالركنينإلىفيهيحتاجلاثبتإذاوالتواتر.له

الخلافأحرثمنثبتفما،وغيرهالرسممنالأخيرين

سواءقرآناب!ضنهوقطع،قبوأسهوجبعد!ممهالنبىعنمتواترا

ينق!!*وأاشسموأحرديةاافة!وماأما.خالفهأمالرسمأوافق

ومرت!جهأشد،معهرأحة!،ردهفهذاسندهيصحلميعني

قدالعلماءأنالأمروحقيقةال!صائر.منلعظيممرتكب

إضافةوأن،وحدهالسندصحةالأمرأولفياشترطوا

متأخر.وقتفيإلاتأتلمالأخيرينحنينالر

بهايريدونلعيد،بوجهولوالعربيةللغةالقراءةموافقة

فصيحاأكانسواءالنحو،وجوهمنوجهاالقراءةتوافقأن

مثله،يضرلااختلافافيهمختلفاأمعليهمجمعا،أفصحأم

الصحيح،بالإسنادالأئمةوتلقاهشاعمماالقراءةكانتإذا

.الأقوموالركنالأعظمالأصلهوإذ

كتس!بتالنحوأهلبعضأنكرهاقراءةمنف!3

البصريعمروأبيقراءةفي"وينصركمويأمرك!ا"بارئكم

بلآإنكاريعتبرلمذلكومع،وغيرهسيبويهأنكرهاالتي

فىالدانيعمروأبوالحافظفقالقبولها.علىالأئمةأجمع

ويأمركمبارئكمتسكينذكرهبعدالبيانجطمعكتابه

معهومنمميبويهوإنكار،البصريعمرولاليوينصركم

الأداء،فيوأكثرالنقلفيأصح"والإسكان:قال،لذلك

تعمللاالقراء"وأئمة:قالثمبه"،وآخذأختارهالذيوهو

والأقيساللغةفيالأفشىعلىالقرانحروفمنشيءفي

النقل.فيوالأصحالأثرفيالأثبتاعلىبل،العربيةفي

فشوولا،عربيةقياسيردهالمعندهمتبتتإذاوالرواية

إليها".والمصيرقبولها،يلزم،متبعةسنةالقراءةالأن،لغة

توافقأنيعني-احتمالاولوالعثمانيللرسمموافقتها

القراءةموافقةإذ-احتمالاولوالعثمانيالرسمأغراءةا

تكونوقد.الصريحةالموافقةوهيتحقيقاتبهونقدللرسم

احتمالأ.الموافقةوهيتقديرا،الموافقة

تحقيقا،العثمانىالرسمالقراءاتبعضتوافقفقد

لفظفإن(الدينيوم)ملكنحوتقديرا،بعضهاويوافقه

فقراءة،المصماحفجميعفيألفبغيركتب)ملك(

وتقرأ(الناس)ملككتبكماتحقيقا،توافقه)ملك(

بحذف)ملك(المصحففيول!صهاالأأ!فباأسك()ما

(.الدينيوم)ملككتبكماتقديرا،توافقهفهىالأأفا

بوجهولوالعربيةاللغةووافقتصئسندها،قراءةف!ص!!

القراءةف!احتمالآ،ولوالعثمانيالرسماشوافقت،ضعيف

منهيبلإنكارها،يحلولاردهايجوزلاالتيالصحيحة

الناسعلىووجب،القرآنبهانزلالتيالسبعةالأحرف

عنأم،السبعةالأئمةعنأكانتسواءواتباعها،قبولها

المقبوليت.الأئمةمنغيرهم

ورواتهمالسبعةالقراء

تشعبهـ(432)تمجاهدبنأبوب!صالإمامرأىلما

إلىاللهكتابعلىالغيرةدفعتهالقراء!-ةوأغراءاتا

التابعين،القراءةفيخلفواأغراءاتاأئمةمنسبعةاختيار

وقدالقراء.عامةالقراءةفىإمامتهماعلىوأجمعت

التيالأمصارهىإسلاميةأمصارخمسةمناختارهم

ا!لدينة:وهي،الإسلاممطالعالمفيالقراءةعنهاحملت

نأالاختيارهذايعنيولا.والشاموالبصرةوالكوفةومكة

قرأءتهمعرفتهؤلاءلكنتجوز،لاغيرهمقراءة

مشهورانراويانالقراءهؤلاءمنإمامولكل.واششهرت

المديخةأهلقارئأما.بذلكوعرفاعنهالقراءاتحملا

عيسىوراوياهالمدنينعيمأبيبننافععبدالرحمنفأبو

.بورشالملقبسعيدبنوعثمانبقالون،المعروفمينابن

المكي،كثيربنعبداللهأبوسعيدمكةأه!وقارئ

وأبوعمرالبزيالقاسمبنأح!دأبوالحسنرواتهومن

قراء:ثلاثةففيهاالكوفةأمابقنبل.المعروفمحمد

شعبةأبوب!ص،عنهوروىالنجودأبىبنعاصمأبوبكر،

التي)والرواية،الكوفيسليمانبنوحفصعياشبن

روايةهياليومالمتداولالنبويةالمدينةمصحفعليها

بنحمزةأبوعمارةأيضاالكوفةوفى(.عاصمعنحفص

وأبوعيسىالبزارهشامبنخلفوراوياه،الزياتحبيب

بنعليأبوالحسنأيضاوفيهابمالكوفيخالدبنخلاد

وأبوالدوريعمربنحفصوراوياهالكسائىحمزة

بنأبوعمروالبصرةأهلوقارئخالد.بنالليثالحارث

السوسي،أبوشعيبوراوياه،المازنىالبصريالعلاء



131الكريمالقرأن

راويأحد)وهوالدوريوحفصزياد،بنصالح

عامربنعبداللهمولداوأقدمهموآخرهمأيضا(.الكسائى

عمار،بنهشاموراوياه،الشامأهلقارئ،اليحصبى

الأعلامهؤلاءمنعلمولكلهذا،.ذكوانبنوعبدالله

الموسوعة.فيمستقلةترجمة

السبعةالأحرف

ولفظه،عليهالمتفقالحديثفيالسبعةالأحردتوردت

أحرفسبعةعلىأنزلالقرآنهذا)إن:البخاريفي

السبعةالأحرفمنالمقصودأنغيرمنه(،يسرمافماقرأوا

حتى،منهمكثيرعلىوأشكلالعلماءفيهاختلفتحديدا

وأفكرالحديثهذااستشكل"ولازلت:قالالجزريابنأن

بماعليأدلهفتححتىسنةوثلاثيننيفمنالنظروأمعنفيه

حتىبعضهمعلىالأمروالتبسصوائا".يكونأنيمكن

المرادفما.السبعالقراءاتالسبعةبالأحرفالمرادأنظنوا

السبع؟بالقراءاتعلاقتهاوما؟السبعةبالأحرف

كما-العلماءفيهاختلف،السبعةبالأحردتالمراد

يقرأالواحدالحرفيكونأنالمقصودليسأنهعلى-أسلفنا

قليلةكلماتفيإلاذلكيوجدلاإذ،أوجهسبعةعلى

."وهيهات-أرجه-جبريل-"أفنحو

فيمتفرقةالعربلغاتمنلغاتسبع:بعضهمفقال

وردوهكذا،هذيلبلغةوبعضهقريمقبلغةفبعضه،القرآن

الخطاببنوعمرحكيمبنهشامباختلافالقولهذا

ولغتهماواحدةقبيلةمنقرشيانوهماعنهما،اللهرضى

.واحدة

كالحلالالأحكاممعانيبهاالمراد:بعضهموقال

إلىوالإخباروالإنشاءوالأمثالوالمتشابهوالمحكموالحرأم

بينالاختلافبأنالقولهذاوردالأمور.منذلكغير

أداءفيوإنما،والحرأمالحلالفهمفييكنلمالصحابة

.القراءة

-:وهيالتغايربهايقعسبعةأوجههي:قتيبةابنوقال

بمابنائهاوحركاتالكلمةإعرابفىالاختلاف-ا

لكمأطهر)هننحو:معناها.ولايغيرصورتهاعنيزيلهالا

(.ميسرةوإلى-ميسرةإلى)فنظرةلكم(وأطهر-

بمابنائهاوحركةالكلمةإعرابفىالاختلاف2-

بينباعد)ربنانحو:صورتها.عنيزيلهاولامعناها،يغير

أسفارنا(.بينباعدوربنا-أسفارنا

دونالكلمةحروففىالاختلافيكونأن3-

ننشرها-)كيفصورتهاولايزيلمعناهايغيربماإعرابها

ننشزها(.كيف

صورتهايغيربماالكلمةفيالاختلافيكونأن4-

كالصوف-المنفوش)كالعهنمعناهايغيرولاالكتابفى

المنفولق(.

صورتهايغيربماالكلمةفيالاختلافيكونأن5-

منضود(.وطلع-منضود)وطلحومعناها

أهممن.المسلمون

أينماالمسلمينواحبات

الكريم.القرآنتعلمكانوا

المسلصنأطفاليبدأ

القرآنمنأحزاءبحفظ

وقتوفيقل!ظهرعن

حياتهممنمبكر

شيخالصورةفي.التعليمية

فيالقرآنالفتياتيعلم

-بور!ميكريفتحمدينة

بالهند.-أتربرادش
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)وجاءتوالتأخيربالتقديمالاختلافيكونأن6-

(.بالموتالحقسكرةوجاءت-بالحقالموتسكرة

هوالله)إنوالنقصانبالزيادةالاختلافيكونأن-7

)جنات:26.لقمانالحملد!الغنياللهإن-الحميدالغني

التولة؟الأنهار!تحتهامنتجري-جناتالأنهارتحتهاتجري

قولانوهما.الرازيقولقتيبةابنقولمنوقريب

وهما.شرعيدليلىدونوالاستنتاجالاستقراءعلىيقومان

الأحرفمنالحكمةفيهماتتضحلاالأقوالمنقبلهماوما

ألفاظبعضفىع!هأدلهرسولذكرهاالتيالسبعة

كبيرشيخمنالأمةعلىوالتيسيرالتسهيلمن:الحديث

واحد.بحرفالاكتفاءيطيقونلاصغيروصبي

حرفالأمرالمقصودتحديدفىالعلماءاختلفومهما

أ!ذياأغرآناأرعلىشكدونمنهمإجماعفهناك،السبعة

اللهرسوللناتركهماعلىزيادةولافيهنقصلاأيدينابين

إلىوأرسله،عفانبنعثمانالثالثالخليفةوجمعهصزيهلد،

عليقالحتى،الصحابةمنبإجماعفعلهوكانالأمصار،

طريقمنصحيحبسندداودأبورواهفيماعنهاللهرضي

فعلمافواللهخيرا،إلأعثمانفيتقولوا"لا:غفلةبنسويد

منا".ملأعنإلاالمصاحففيفعلالذي

المشهورةالسبعبالقراءاتالسبعةالأحرفعلاقةأما

الناسبعضجعلأمروهوالعدد،فيفعلاقةالأمةبين

وهوأسسبع،االقراءاتأصسبعةابالأحرفالمرادأنيظون

قاطبة.العلمأهلإجماعخلاف

اغرنانهايةفىمجاهدابناختيارمنالسبعفالقراءات

حديثفيوردتالسبعةوالأحرف،الهجريالثالث

قبلوذلك(أحرفسبعةعلىالقرآن)أنزل:!سدالرسول

.القراءاتهذهأئمةميلاد

المصاحففىموجودةالسبعةالأحرفهل

المصاحففىالموجودإنالعلماء:بعضقال؟العثمانية

هو،اليومالناسأيديبينالتيالمصاحفوهي،العثمانية

فيالذي"إن:الطبريجريرابنيقولواحد.حرف

زمنالأمةارتضتهالذيالحرفهوإنماالعثمانيةالمصماحف

الأحرفوأما.الأخيرةالعرضةوافقالذيوهو،عثمان

ممبيلعلىتكنلمبهاالقراءةلأنبماندثرتفقدالأخرى

بنعمرأبووقال،الرخصةسبيلعلىكانتوإنما،الإلزام

اليومالناسبأيديالذيعثمانومصحف..".عبدالبر:

العلبم".أهلهذاوعلىواحد،حرفهو

فيموجودأكثرهاالواضئانالجليفمنالقراءاتأما

لرسمالقراءةموافقةالقراءاشترطلقدبل،المصمحف

هوالقولوهذا،صحيحةتكونحتىعثمانمصحف

الأرجح.

ذلك،معنىفيالنظرأهلمنالحذاقعليهماشأصح

بعضهوالقراءاتهذهفيهذاوقتنافيعليهنحنماأن

هذهأنبهذافثبت.القرآنعليهانزلالتىالسبعةالحرودت

التيالسبعةالحروفمنبعضهينقرؤهاالتيالقراءات

الذيالمصحفلموافقتهااستعملت،أسقرآناعليهانزل

السبعةالحروفمنسواهاماوترك،الأمةعليهأجمعت

القرأءةعلينابواجبليسإذ،المصحفرسملخالفته

أباحقدوإذ،القرآنعليهانزلالتىالسبعةالحروفبجميع

تعالى:ولقولهبعضدونببعضهاالقراءةلناعينص!النبى

القراءةهذهفصارت.2.:المزملمنه!تيسرمافاقرءوا)

رواهمابسببلناتيسرتالتيهيهذا،وقتنافىالمستعملة

هذاعلىالناسجمعمنعليهماللهرضوانالأمةاسلف

وتكفيرالاختلافمنالناسب!تشقعماأعيمالمصح!

أسعض.بعضهم

التجويدعلم

صحيحةبطريقةالكريمالقرآنبتلاوةيعنىالذيالعلم

صتنيه!د.اللهرسولمنشفاهةال!صامالصحابةتلقاهحسبما

قضايا-النطقفيالإجادةيعنيالذي-أضجويداأسجويعا

العربية.الحروفانظر:زأنواعها.الأصواتمخارجمثل

وإدغاموإخفاءإظهارمنوالتنوينالساكنةأضوناوأحوال

والمد،الساكنةالميمأحوالوكذلك،غنةبغيرأوبغنة

الأصوأتبعضوترقيقزائد،مدإلىطبيعيمدمنوأنواعه

:تفحيمها.راامث!ط

منتحسنعامةأحكامأطتجويد.التجويدأحكام

،الأصواتمخارجوتضبط،أعريماالقرآنفىالقراءةمستوى

وترفعومخارجهاالأصواتطبيعةمعتتفقمجملهافيوهي

هى:التجويداحكاموأهم.القارئعنالحرج

فيهوالتنوينأنأولأيلاحظ.والتنوينالساكنةالنون

التي)رحيم(فيكما.الحركةبعدتردساكنةنونالحقيقة

فتتلخصالساكنةالنونهذهأحكامأما)رحيمن(.ننطقها

:حالاتخمسفط

بعدهاجاءإذاللنونالواضحالنطقوهوالإظهار.

والعينوالهاءالهمزة:الستةالإظهارأصواتمنواحد

(،عليموسميع،علم)من:فيكماوالخاء،والغبتوالحاء

والتنوين.الساكنةأضونابعدالعينوردتحيث

تصئمجردحتىالنونلطقإخفاتومعناهالإخفاء،

مستعدةالنطقأعضاءتكونحيث(،أنفي)صوتغنة

بحيث(الذيذا)منفيمثلا.يليهالذيبالصوتللتلفظ

النوننطقعندالذالنطقوضعفياللسانيكون

،ث،ت:هيالنونقبلهايخفىالتيوالأصوات.اسماكنة

.ك،قف،ظ،ط،ض،ص،لق،س،ز،ذ،د،خ،
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كلماتمنالأولىالحروففيبعضهمجمعهاوقد

البيت:هذا

سماقدشخصجادكمثناذاصف

ظالماضعتقىفىزدطيبادم

صوتإلىالساكنةالنونتحولوهو.بغنةالإدغام

فيكما،الغنةبقاءمعيليهالذيللصوتنطقهفيمماثل

ولكنناياءالنونتصبححيث(يعول)منللعبارةنطقنا

النونإدغاممعهايتمالتيوالأصوات.كذلكالغنةنسمع

كلمة:فى)مجموعةو.م،ن،ي،هي:بغنةالعساكنة

ينمو(.

جاءإذاميمإلىالساكنةالنونتحولوهوب.6الإقا

ويفسربعد(.)ممتنطقالتيبعد()منفيكماباء،بعده

فيوالتنوينالساكنةالنونبعدالصغيرةالميموجودذلك

المصاحف.بعض

لامأوراءإلىالساكنةالنونتحولوهو.التامالإدغام

فيكما،لذلكنتيجةواللامالراءوتشدد،بعدهجاءتاإذا

الإدغامبعدولكن،رحيمغفورنأصلهاالتيرحيمغفور

بعدتصبحالئلم(التيلم(والئن.(رحيم)غفورتصبح

.كامللإدا

غنة،تصئمجردباءتبعتهاإذا.الساكنةالميم

)مبتليكمفيكماواحد،والباءمخرجهاإنحيث

الثانيةالميمفتشددميمبعدهاجاءتإذاأمابنهر(.

الأخيرةالميمتدغمحي!(،مؤمنينكنتم)إنفيكما

فنسمع)مؤمنين(فيالأولىالميمفي)كنتم(فص

)كنتمؤمنين(.

خفيفة،حركةإلىالصوتسكونإمالةوهي.القلقلة

.دخ،،بط،،ق:التاليةالأصواتمنواحذاكانإذأ

بكلمةنطقنافعندجد(.)قطب:كلمتيفيمجموعة

ضمةأضفناوكأنناالسامعيحصالباءقلقلةمع)سبحان(

الباء.علىجداقصيرة

ستة:أحكامولهالمد،

تنطقالألفأنأي.حركتينبقدروهو.الطبيعيالمد

وكأنهاوالواوكسرتانوكأنهاوالياءفتحتانوكأنها

وياء)مالك(ألففيكماوذلك،الزمنحيثمنضمتان

(.)الرحيم

سترد.التيالحالاتفىالزيادةيخضئإلىالمدولكن

علىنقفعندمايحدثماوهو.للسكونالعارضالمد

)غفورفيكما.ونسكنهمباشرةالمديليالذيالحرف

ستإلىحركتينمنتمد)رحيم(فىفالياء(رحيم

المدتمثيليمكنناوربما)رحيم(.علىوقفناإذاحركات

فنقرأطبيعيا،المدفيعود،الميمحركناإذاأمارحيم(،9هكذا

إطالة.بدون)رحيم(

ماوهو،اللازمالكلميالمدويسمى.المتصلالهمزمد

و)جيء()جاء(مثلنفسها،الكلمةفيهمزةقبلجاء

خمسأربرإومقدارليصبحفيهيزادالمدوهذاو)سوء(

.الوجوبالمدهذاوحكم.حركات

وهوالم!فصل،الجائزا!لدويسمى.المنفصلالهمزمد

أيها()يافىكما،تاليةكلمةفيهمزةقبليأتيالذيالمد

خمسإلىثلاثهناالمدومقدار(،أموالهمو)في

فيه.يزيدأوطبيعيامدايمدأنللقارئكما،حركات

اللازمالكلميالمدويسمىالمشدد.الحرفقبلالمد

نفسهاالكلمةفيمشددصوتقبلالمديردأنوهو،المثقل

المشددةاللامقبلالألفجاءتحيث)ضالين(فيكما

وهذا.المشددةالنونقبلالواوجاءتحيثو)تأمرونى(

لذللثنمثلوربما.حركاتستمقدارإلىفيهيزادالمد

.()تأمروووني،(الينا)ضاخطيا

بعضفيمايكونوهو،المخففالكلميال!إزمالمد

حم!):فيالميممثلالسوربهاتفتتحالتيالمقطعةالحروف

الحرفقبلالكلماتبعضفييكونوما.أ:الشورى

المفسدين!منوكنتقبلعصيتوقد)آلآنمثلالساكن

.!أيوس!:

مننابخمدلأنه،للسكونالعارضالمدويشبه.اللينمد

والياء)الواواللينصوتىيليالذيالصوتعلىوقوفنا

نطقفينمدحيثو)دين(،)يوم(فيكما(،الساكنين

تمدانلابأنهماعلما،حركاتأربعبمقداروالياءالواو

.الأخرىالحالاتفيأصلأ

لفظفىاللامعلىخاصةينطقان.والتفخيمالترقيق

هي()اللهكلمةفياللامتفخيموقاعدةوالراء.،الجلالة

ضمةأوفتحةالجلالةلفظقبلجاءإذااللامنفخمأننا

لاماننطقهاأيونرققها(،)عبداللهو(الله)منفيكما

(.اللهفي)بالله،كسرةالجلالةلفظسبقتإذاعادية

وأمفتوحةكانتإذاتفخمأنهافقاعدتهاالراءوأما

ساكنةجاءتأوو)ربما()رحمة(فىكمامضمو!ة

مثلمكسورةجاءتإنوترققضمةأوفتحةبعد

وأ)فرعون(مثلكسرةبعدساكنةجاءتأو)رداء(،

)قدير(.مثلمدياء

الكريمالقرآنمعانىترجمة

بلسانع!ئذمحمدعبدهعلىالمنزلاللهكلامالقرآن

لعلكمعربياقرآناأنزلناهإنا):تعالىقال.مبينعربي

قرآناآياتهفصلتكتالث):تعالىلوقا2:يوسم!!تعقلون

وكذلك):تعالىوقال3.:فصلت!يعلمونلقومعربيا

إنا):تعالىوقال7.:الشورىعربيا!قرآناإليكأوحينا

.3:الزحرف!تعقلونلعلكمعربياقرآناجعلناه
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الصينية.اللغةإلىالكريمالقرانمعانيترجمة

قل):تعالىقال.كافةأضاساإلىارسلكل!!والرسول

أ!وتا،581الأعرا!؟اجميغا!إللكماللهرسولإنيالناسأيهايا

أكنرولكنونذيرابشلراللناسكافةإلاأرسلناكوما):تعالى

فهمعلىمتوق!أسةالرساوفهما28.سبأ:!يعلمونلاالناس

لغةإلىالعربيةمنوترجمته،العرليةباللغةأنزلالذيالقرأن

مطالبونوالمسلمون،وقدسيتهقرآنيتهمنتخرجهأخرى

تبليغأنكما،والتبديلالتحريفمنوحفظهالقرآنبصون

عامةبهويلزم،الشرعيفرضهأمركافةللبشرالدعوة

للغةالمدعوبفهمإلاتفهمولاتتحققلاوالدعوة،المسلمين

إلارسولمنأرسلناوما):تعالىقولهجاءولهذا،الداعي

الإسلامانتشرتدونعمتهاللهوبفضل.4:إلراهيم!قومهبلسان

فماذاأفواخا،الإسلامفىالناسودخلالأقطارجميعفي

فيدخلمنبلغةأغرآناأيترج!االإطار؟هذافىنعمل

مساسافيهأنغير،دينهمفهمإلىحاجةفيلأنهم،الإسلام

كتابعلىالاطلاعمنالمسلمونهؤلاءيحرمأم،بالقرأن

السليموالإدراكالفهمعلىتعتمدمعتقدهموصحة،الله

العلماءتناولهاقدالقرآنترجمةإن.القرآنيةالاياتلمعانى

البنغالية.اللغةإلىالكريمالقرآنمعانيترجمة

الفرنسية.اللغةإلىالكريمالقرآنمعانيترجمة

فريقين،إلىانقسامهمإلىأدىطوي!!بجدالوحديثاقديما

بأدلةأتىقدوكللها،مبيحفريرقو،أطترجمةمافريرت

رأيه.تؤيدوحجج

لوازممنالإعجازإن:يقولون؟المانعونقالفمادا

فقدترجمفإذا.العربينظمهعلىيعتمدأمروهذا،القرآن

الفرسإلىبرسائلبعث!-وراكنبىأن،كماالخاصةهذه

بهابعثالتيكتبهفيآيةلهمايترج!افلموغيرهموالروم

فيأنذلكإلىيضاف،أرادهلوذلكإم!!انيةمعإليهم

أدى،أخرىلغةإلىترجمتلو،مجازيةتعبيراتالقرآن

يلج)حتى:تعالىكقولهوتشويهها،مسخهاإلىذلك

وكل):تعالىوقوله.4.:الأعرال!الخداط!سمفيالجمل

تترجمكيفثم.31الإسراء:!عنقهفيطائرهألزمناهإنسان

نفسهاالعربيةاللغةفيمعناهاتحديديصعباختىالأأغاظ

الشيءعلىتطلقالتىوالأأغاظ،والحينالدهركلفظ

قال.والحيضالطهرعلىيدلالذيالقرءكلفظوضده

؟البقرةقروء!6ئةنابأنفسهنيتربصنوالمطلقات):تعالى

.القرانترجمةيجيزونلافإنهمكلهلهذا228.

التركستاية.اللغةإلىالكريمالقرآنمعانيترجمة
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لغةإلىالكريمالقرآنمعانيترجمة

للتر!المجوزونقالوماذا

ولا،اللإسلامواجباتمن

رأ*وعلى.الشرعيةالنصوص

لأز،واجبةالترجمةتصبحهنا

حفأباأنإلىإضافة،واجب

بالعر!الفاتحةيقرأأنيستيم

قدرحنيفةأبابأنهذاعلى

هبالقرآنفذكر):تعالىقوله

لنشمأداةنفسهالقرآنأنعلى

نأخذ؟الرأيينفبأي.بترجمته

بينهماضالخلافوعدالرأكلن

صو،الحرفيةالترجمةتعنىإنما

التفسيرية.

قسصإلىتنقسمفالترجمة

و:حرفيةترجمة-1

الأخرىاللغاتمننظائرها

للنظم،موافقاالنظميكون

الأردية.اللغةإلىالكريمالقرآنمعانيترجمة

-عوة

ص!

ومن

فهو

ييلا

ورد

نأحا

يدل

لا!ا-

نعينأ

إلىإ

يقصدهمايؤديلاأسلوبفيالكلامتخرجأنهاغير

يجوزولا،حرفيةالقرآنترجمةتحرملهذا؟الأصل

إنهاترجمتإذاالقرانمنالكلمةإن:يقولأنلأحد

الله.كلام

أعلاماتفسيروهي:تفسيريةأومعنويةترجمة-2

مع،والمحاكاةوالترتيبالنظممراعاةدونأخرىبلغةوبيانه

الأصلبلغةكانتفإنله،تفسيرلأنهبالأصلالارتباط

تسمىالأصللغةبغيركانتوإنوتفسيرا،شرحاتسمى

معنوية.ترجمة

نقلبمعنىاللفظيةالترجمةأنإلىنصلهنامن

أما،مستحيلةالمعجزالعربىالنظمخصائصمعالمعانى

التفسيريةللترجمةاللازمةالاحتياطاتأخذتإذأ

وهو:الترجمةمنالمقصسودبالغرضتفيفإنهاالتقريبية

القرانعلىويحفظ،العربيةيعرفلامنإلىالقرانتبليغ

الساعة.تقومأنإلىالزمانمرعلىوبقاءهقد!ميته

ترجمةلاالقرآنمعانيترجمة،الترجمةهذهوحقيقة

يكونالتفسيرأنإلاتماما،كالتفسيرفهينفسهالقران

.أخرىبلغةوالترجمةالأصلبلغة

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

أيضا:وانظر،الموسوعةفيالكريمالقرآنسورمنسورةكلانظر:

قراءاتعلماء

قنبلالدوريالبزي

عبداللهكثير،ابنذكوانابنالدينشمس،الجزريابن

الكسائىشعيبأبو،السوسيلقارئاجعفرألو

القارئلافععيايقبنشعبةالبعداديالحارثأبو

عماربنهشامالقارئعاصمسليمانبنحفص

ورش!عامربنعبداللهحبيببنحمزة

العلاءبنعمروأبوحالدبنحلاد

قالونالبزارخلف

المالكيالأي

عبدالله،الأصهاني

لحسنابوأ،البزدوي

محلدبنبقي

الدينناصر،البيضاوي

سهلمحمدأبو،التستري

الحبائي

الحسنأبو،الحرجاني

الأندلسىحيادبوأ

الخازن

عزةمحمد،دروزة

ينالدفخر،الرازي

صادقمصطهنى،الرافعي

الزمخشري

مفسرون

الغزالطزيت

الدينتقيالسبكى،

العماديالسعودأبو

الليثأبو،السمرقمدي

قطبسيد

الدينجلال،السيوطي

الديرشمس،الشربيني

متوليمحمد،الشعراوي

شيبةأبيابن

بكرأبو،الصنعاني

القاسمأبو،الطبراني

حعفرأدو،الطبري

عمدالرحمنعائشة

عباسال!

فؤادمحمد،عبدالباقر،

مسعودبنعبدالله

الخراسانيعثمانأبو

عتماربنأحمدبنعمرو

الدينوريقتيبةابن

الدي!شممى،القرطبى

عبدالسلام،القزويني

الجوزيةقيمابن

القرشيكثيرابن

رضارشيدمحمد

مصطنىب!أحمد،المراعي

عبداللهأبيابن،المعافري

البركاتبوأ،النسفي

كلشب*صص!/فى-!"(برإش!"لمتن"!لم.ض،وردع/سلشور-!برلى!ابرء-لى

ا""صيهتابنشس*-!؟س/!1ير!ننا-ض!صز-س-ضإ:ثدأ

لهوسا.

11إبلاغإن:يمولون4؟

فيإلاالبلاغهذامم

المدعو)بلغةالقرآنها

إلا!الواجبيتملاما

اللأللفارسىاجازفه

بالفارسيةيقراهاان4

!،الرايهذاعنخع

54:قوعيد!يخاف،

هـيتحققولا،الدعوة

العلصبعضوفقلقد

!احجةلانلفظيا،*فا

الشتعنيإنماالمجوزينشه

لزمنالكلامنقلي

!بالموافقةمراعاة!ع

للترموافقاالتزلمجب

-د-*ء***عط،ات!هم!!صش-كا*ضكاي!!س1ا

،!شكا2سون-وو،لأ-س*؟-بدس؟ا،سزر!طسس-دص/ى

برء!س!3-"ولسولش!و*:ير؟.لأخ!ءا،؟ص9.لا-،!-،:،
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صلةذاتأخرىمقالات

السلامعليهعيسىحويلد،بمتحديحةالإمرائيليات

المقدسةالكتبالمؤمنينأمالإسلام

المشرفةالكعبةالإسلاميةالدعوةالأناحيلا

لطماعةدلدالملكمحمعحس!صأحمد،ديداتوالرسلالأنبياء

انحثريىالممحصالدينالصديقل!صأبو

صصرمحمدال!صيمالترآدسورالمرآدبيت

ةرالمها!ديةالإسلاميهالشريعةالكريمالقرآنتعسير

الم!صمةم!فا!كحلاةاالقدسىالحديث

السلامعليهموسىالصومالبويالحديت

الحبوةعفادل!عتمادحسلاب!

البىالخطمابب!عحر

الموضوعصرعنا

نيالقرآلإعجازا-أ

القرآدإعحارفيالتحديمراحل-أ

القرآدسالمعحزالقدر-!

احصيمااغرآراإعحازوحوه-صا

الكريمالقراننزول-2

النزولسبب-3

اص!لسبصيعر!كيص-حتعريفه-أ

اكزوليس!علىأ!دالةاالألماظا-دفائدتهب

وتدوفيالقرآنجمع-4

عب!.البيعهدفىالقرآنحمع-أ

عنه.اللهرصىالصديقل!صأىعهدفيالقرآلىحمع-ب

عه.اللهرضيعتمانعهدفيالقرآدحمع-ج

وسورهالقرآنآياتترتيب-5

القرآنسورألواع-حالاياتترتي!

السورترتيب!

والمدنىالمكي-6

والمد!المكىمعرلةطرق-أ

والمدىالمكىمعرفةدوائد

والمنسوخالناسخ-7

السمحمشروعيةدليل-أ

واطسسوحالناسخمعرفةطريقة-ب

النسخأ!اع-خ

والمسهبالقرآنوالسنةالقرآننسح-د

القرآنقراءات-8

القراءاتضوابط-أ

ورواتهمالسبعةالقراء-9

السبعةالأحرفأ-.

العتمانية؟المصاح!فىموحودةالسبعةالأحرفهل-أ

التجويدعلم-11

التجويدأح!!ام-أ

الكريمالقرآنمعانيترجمة-21

أسئلة

حصائصه.وبين،الكريمالقرانعرف-أ

دلك؟فيالحكمةوما؟الكريمالقرآدنزلكيف-2

؟الرولسمبيعرفوكي!.الزولأدساباذكر-3

من؟عهدوفىالمرآن؟حمعتى

والمنسوح؟الاسخطريقةوماالسسخ؟معنىما

وكصومتى.الاصطلاحوفيأطعةافىالقراءاتعرف

؟نشأت

واشرحالكريمالقرآدلقراءاتالسعةالأحرثعلا.شة:صح

ليمهما.أعر!ا

أحكامه.أهم:ماالسجويدعلهعر:

رأياذكر.الكريمالقرآنترحمةمنءأ،أاموقفايابر

والأشعجار،الأعشابمنلمجموعة،شائعاسمالقرائيا

الشمالية.وأمريكاأوروبافيتنموالتىوالشجيرات

الأنواعأكثرومننوعا.أربعينمنيقربمامنهاويعرف

أربعولها،الأمريكيةالقرانياأوالمزهرةمنهاالمعروفة

الخضرةالبيضاءأزهارهاتحتبيضاءمتحورةأوراق

الاحمرارشديدةلثمارهتكونالعادةوفي.الصغيرة

عروقأربعةوبها،بالكالسيومغنيةوأوراقه.بذرتان

وبرأعمللقلفالمضلعالشكلأنكما.الأماماإلىتتقوس

وتغطيهاالشماليةأمريكاديتنموصغيرةشمحرةالمزهرةالقرانياشجرة

تسمىمتحورةأوراقأربعةوللأزهار.الرليعفصلفىكبيرةأرهار

.لقناباتا
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منيجعلان،القاروريالشكلذاتالرماديةالأزهار

تنموماونادرا.جميلةششاءشجرةالقرانياشجرة

.أم2منلأكثرالقرانيامنالمزهرةالأشجار

منالبستانيةوالأشكالالأنواعبعضوتستعمل

الكرزأشجارالأنواعهذهبنومن.للزينةنباتاتالقرانيا

والثمارالذهبيةالأزهارذاتالأحمر،الأوروبى

القصيرةالقرانياأشجارأنكماالحمراء.البيضية

فالنباتمناسبا.نباتياغطاءتستخدمالشماليةالأمريكية

كثيفا.غطاءالأوراقوتشكلسمأ2علىطولهيزيدلا

فهيالأقصىالشرقفيالعملاقةالقرانياأشجارأمما

أمتار،ستةمنأكثرارتفاعهايبلغإذ،الأنواعأطول

.مسودةزرقاءوثمارها

القرانيات.فصيلةيتبعمزهر،نباتالثصيرةالقرافيا

تبدو،جميلةقناباتولهاسه!.5ارتفاعحتىوينمو

حولالأربعةالبيضاءالقناباتوتتحلق.بتلاتوكأنها

الأزهارهذهوتعطى.الخضرةالصغيرةالأزهارمنعنقود

وتنمو.الناصعةالحمراءاللبيةالثمارمنمحكماعنقوذا

أمريكافي،الجبالومنحدرأت،الغاباتفيالقصيرةالقرانيا

الامريكيةالمتحدةالولاياتفيألالممكامنابتداء،الشمالية

فرجينياوشممالىجنوبيوفيكندا،فىنيوفاوندلاندحتى

الأمريكية.المتحدةالولاياتفىالغربية

إدىيعود،تاريخيةجذوردهعقائدياحتفال!القرب

بينالمسافةتقريبمنهالغرضكان.الإسلامقبلمافترة

زعموا.كما،والالهةالإنسان

معناهمالاتينيينمصطلحينمنالكلمةهذهتشتق

يتوقعونالقرابينيقدمونوالذين)يقدس(.مقدسا،يجعل

حقيقيةصلةوبتحقيق،الروحىأوالماديالخيربعضعادة

المقدسة.بالقوة

القديمةالمعتقداتفيجاءتكماالقرابينوتشمل

أيضا.البشرتشملربمابل،والحيوانالطعام

فبعض.القربانأصلحولالنظرياتمنالعديدوهناك

عننابخأنهيرىوبعضهم،سماويتقربأنهيدعونالناس

الشعورأوالاطمئنانوعدم،للإنسانالداخليالصراع

القربانأنيعتقدالآخربعضهملايزالبينما،والندمبالذنب

يقدسها،التيوالخلوقاتالإنسانبينالوسيطدوريؤدي

بينهما.الرابطةهذهجاءتهناومن

تتعلقدينيةواجباتعلىالدياناتمنالكثيرينطوي

الديانةتعاليمففيرمزيا.شكلأتتخذماغالبا،بالقربان

قدالسلامعليهعيسىقرباننجدالأرثوذكسيةالنصرانية

يستخدمولم.جدوىذاتليعستالقوابينبقيةجعل

الهيكل.تحطيمتمعندمام07عامحتىالقرابيناليهود

تعالىاللهلغيرالذبائحأوالقرابينتقديميحرموالإسلام

أيضاويسمى،الإسلامفىالأضحىوعيد.كانتمهما

السلامعليهإسماعيلفداءذكرىمناسبةهوالفداء،عيد

السلامعليهإبراهيمإنإذالسماء،مناللهأنزلهبقربان

يرفضولمإسماعيلابنهيذبحبأنالسماءلنداءاستجاب

هذهالقرآنويحكي.والدهطلبالسلامعليهإسماعيل

يابنيقالالسعيمعهبلغفلما):تعالىاللهفيقولالقصة

أبتلاقالترىماذافانظرأذبحكأنيالمنامفيأرىإني

فلما-"الصابرينمناللهشاءإنستجدنيتؤمرماافعل

الرؤياصدقتقد-":إبراهيمياأنوناديناه-":للجبينوتلهأسلما

وفديناهث"ءالمبينالبلاءلهوهذاإن-"ءالمحسنيننجزيكذلكإنا

نأالمسلمنذروإذا.أ20170:الصافات!عظيمبذبح

فييذبحولا.ذلكفعللهحصللخيرللهقربانايذبح

جماد.أوحيوانأولإنسانقربانيقدمولااللهلغيرالإسلام

الحج.،المسلمينأعياد:أيضاانظر

المايا،(،المعيشة)أنماطالأزتكانظر:.اليشرىالقربان

(.الحياة)طريقةشعب

شمسأحمد،حصاريانظر:الحصاري.القرة

الدين.

فىالمعمرةالنباتاتمنلمجموعةشائعاسمالعينقىة

وهي.المفضلةالحدائقزهرةالعينقرةتعد.المداريةأمريكا

نحوإلىطولهايصلقدمتسلقةأومنتشرةحوليةزهرة

قرةتزرعكماحمراء.أوبرتقاليةأوصفراءأزهارها.م3

القزمية.العين

وأبرتقاليةأوحمراءأزهارها.الشماليةأمريكامنحدائقنبتةالعينقرة

الشكل.مطيةوأوراقهاصفراء
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خمسفهناكبمللاهتماممثيرةبنيةالعينقرةلزهرة

مهمازاالفوقيةالثلاثالسبلاتوتكون.صغيرةسبلات

أضلاثا،بتلاتخمصرهناكأنكما.الرحيقيحملطويلا

أطتيناالفوقيتين،الاثنت!تعنمانوعابعيدةمنهاالسفلية

السويقيةالأوراقأوتتشك!.طويلةهدابيةأخاديدلهما

وتستعم!!أ!توابلاكطعمطعملهامظلةهيئةعلىالطويلة

فاتحةحضراءخلفيةالأوراقتش!ولكما.السلطةفي

الزاهية.للأزهار

فىبذرهاويمكنالربيعفصلفىبرياالعينقرةتنمو

تتحملولامايو.شهرفىتشتلث!الرليعأوائلفياصص

فص!!فيالبيوتداخلزراعتهايمكنأنهإلا،الصقيعالنبتة

الشمصضوءفىوتنموبمسهوأ!ةالع!تقرةوتنبتالشتاء.

المنحشراتتدعىصغيرةحشراتوتهاجمها.الساطع

هذهوتتلف.أصسفلىاالأوراقجانبعلىتعيشالسوداء

.الحشراتبمبيدير!قلمإذاالعينقرةزهرةنباتالحشرات

انظر:.أمائىااششادجنس!علىالعينقرةاسملطلقكما

الرشاد.

الطبقةفييوجدالذوبانعديممتينبروتيناووثدق

.عديدةأخرىوحيواناتالبشربنيعندللجلدالخارجية

الطبقةتحتوي.البشرةالخارجيةالطبقةهذهوتدعى

القرتينويجعل.القرتينعلىالبشرةخلايامنالسطحية

للماءمانعايكونويكادمتيناالجلدالخلاياهذهفيالموجود

فيأغرتيناعلىالمحتويةالخلاياعددويزداد.تامبشكل

الاحتكاكمنلكثيرالجلدفيهاشعرضالتىالأماكن

مات!ضنإلىيؤديمما-والقدمينالكفينمثل-والارتخاء

القرتينعلىالمحتويةالخلاياطرحويتمالجسأة.يسمى

الحالةوتحدثباستمرار.لهاجديدةأخرىواستبدال

هذهمثلالرأسفروةتطرحعندماالهبرية،باسمالمعروفة

الهبرية.انظر:.الخلايا

الجلد.منتنمومعينةتراكيبمنجزءأيضاوالقرتين

بعضوتتألف.القرتينعلىوشعرهالإنسانأظافرتحتويإذ

والريشوالخالبوالحوافرالقرونمثلالنموأشكال

فىالقرتيتويساعد.رئيسيبشكلالقرتينمنوالقشور

منالجسملحمايةملاءمةوأكثرأقوىالتراكيبهذهجعل

البيئية.العوأمل

الجلد.الشعربمأيضا:انظر

الخاطى.الغشاءفيأوالجددفيمفتوحجرخالقر!حة

تاركاالنسئالسطحىمنجزءشهتكالقرحةنشوءوعند

الجزءهذايندملثموملتهبا،مسلوخاالجلدمنجزءا

ببطء.

العفجيةالقرحاتشهرةالقرحاتأنواعوأكثر

الجزءأيعشر،الاثنيفيتحدثالتى(عشرية)الاثنا

تنشأالتيما!لعديةوالقرحات،الدقيقةالأمعاءمنالعلوي

أخرىأوقاتوفىالهضمأثناءالمعدةوتقوم.المعدةفى

إنزيمإلىإضافةالهيدروكلوريكحمضبإفراز،معينة

هذهتسببأنويم!شأ!ضمين(.)االببسينيسمى

والاثنىالمعدةلبطانةتاكلاأ!ويةاالهاضمةالعصارات

المعدةتحميعادةالخاطيةالإفرازاتأنوالواقععشر.

وتنشأ.الهاضمةالعصاراتتأثيراتمنعشروالاثني

حمضكميةفيزيادةنتيجةالعفجيةالقرحات

المعدية،القرحاتأما.الببسينوإنزيمالهيدروكلوريك

هاتينضدالمعدةدفاعضعفعنتنشأأنهاالمحتملفمن

أ!اضمت!ت.االعصارتين

الإجهادمثلبعواملالهضميةالقرحاتتطورويتأثر

الحمض.إفرازتنشيطإلىكلاهمايؤديحيثوالتدخ!ت

بطانةتهيجإلىالأسبريناستعمالفىالإفراطيؤديصما

نشوءاحتمالمنيعززالاستعمالهذافإنث!اومن،المعدة

للإصابةوراثىميلالناسبعضفييوجدوقد.القرحة

الهضمية.بالقرحات

الأعلىالجزءفىألماالهضميةالقرحاتمعظموتسبب

خاوية،المعدةتكونعندماعادةالألمويحدت.المعدةمن

المضادةالأدويةوتقوم.الليلأثناءفيأوالوجباتبينإما

(عشريا،تما)1العيم

معديةقرحات

الاتااعمحا

عري

نوعانوهناك.الهضميالجهازفيمفتوحةجروحالهضميةالقرحات

العفجفيوتت!صنالعفجيةالقرحمات:الهضميةاصقرحاتامىرئيسياد

والقرحات،الدقيقةالأمعاءصالعلويالجزءوهو،عمتسح)الاتنى

التآكليالمفعولمنالنوعيركلاوينتى.المعدةفىوتشمأالملعدية

والببسين.الهيدروكلوريكحمصهماهضميتينلعصارتين
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معادلةطريقعنوذلكمؤقتاالألمبتسكينللحموضة

شدةالطعامتناوليخففقدكذلك.المعديالحمض

المشاكلبعضالهضميةالقرحاتمرضىيعانيوقد.الألم

وأ،الداخليالنزيفأوعشر،الاثنيأوالمعدةانسدادمثل

إلىالحالاتهذهمعظموتحتاج.المعدةجدارانثقاب

الجراجمط.التدخل

أدويةباستخدامالهضميةالقرحاتالاطباءويعالج

الإصابةتكررتوإذا.إفرازهتمنعأوالمعديالحمضتعادل

جراحي.تدخلعندئذيلزمفإنهالهضميةبالقرحات

قرحاتالقرحاتمنالأخرىالأنواعوتتضمن

نتيجةالدمويةالدورةفىخللعنتنشاقدالتىالدوالى

قرحاتأوالاستلقاء،قرحاتأما.الأوردةفياتساع

منكثيرأتصيبفإنها،عادةتسمىكماالسرير

.متحركلكرسيالملازمينأوللفراشالملازمينالمرضى

المثانةجداروفى،الفمفىالقرحاتتحدثوكذلك

العينين.وفى

حمىبمالمعدةبمالفمقرحةالسرير،قرحةأيضا:انظر

التيفوئيد.

الضغطبسببالجددفيمفتوحالتهافيالسريركر!حة

قرحةأحياناالسريرقرحةعلىويطلقوالزائد.المستمر

الملازم!تللأشخاصأساساالقرحةتحدثالفمغط.

أوضاعتغييرمنيتمكنواأندونطويلةلفتراتللفراش

كباربينشائعةبصورةالقرحةتلكوتنتشرمرارا.نومهم

بالشلل.والمصابينالتغذيةبسوءالمصابينوالعجزةالسن

أجزاءمنجزءأيعلىالسريرقرحةتظهرأنويمكن

الوركينمثلالعظميةالأماكنعادةتصيبولكنهاالجسم

والعقبين.الفقريوالعمود

المتواصلالمستمرللضغطنتيجةالعسريرقرحةوتحدث

مناطقإحدىفىالدمويةالأوعيةانهيارإلى!ديالذي

الدممنكافيةكمياتوصولعدمفييتسبمماالجلد

لنقصنتيجةالجسمأنعسجةتموتوبالتالي،المنطقةلتلك

وتبدأويتشققالأحمراللونإلىالجلدويتحول.الأكسجين

السريرقرحةتكونماوعادة.التكونفيذلكبعدالقرحة

.للتلوثعرضة

بماالجيدةالطيةبالرعايةالسريرقرحةمنالوقايةويمكن

الجلدعلىوالمحافظةمراراالمرضىنوموضعتغييرذلكفي

السريرقرحةحدوثتجنبأيضايمكنكماوجافا.نظيفا

الجسمثقلتوزيععلىتعساعدخاصةأسرةباستخدام

العظميةالمناطقأسفلخاصةبطانياتوضعمع،بالتساوي

نظافةعلىالمحافظةالعسريرقرحةعلاجويشمل.للجسم

عنها.ضغطأيوإبعادوجفافها"القرحة

وقد.الفمفيتنشأمؤلمةالحجمصغيرةقرحةالفمثر!حة

منالداخليالجانبأواللسانعلىمنهامجموعةتظهر

جانبىأحدداخلأيضئاتظهروقدواحد،وقتفيالشفتين

القرحةتكونعلىدليلوأولكليهما.أوالداخلىالخد

تظهرثمالمتأثر.المكانفيالوخزأوالحرارةمنبنوعالشعور

رماديإلىلونهاويتحولوسطهافيوتلتهبحمراءبقعة

أبيض.شبهأو

ولكنهم،الفمقرحةنشوءأسبابالأطباءيعرفولا

بعدالقرحاتوتبرأ.الالتهابيعسببفيروشاأنيعتقدون

تتكررقدالإصابةولكن،الأحوالمعظمفىأسبوعنحو

.الناسبعضعند

شديدةالفاكهةتناوليجتنبواأنالمصابينعلى

الحموضةإنحيثوالبرتقالفروتالجريبمثلالحموضة

للقرحة.ملامستهاعندلهمألماتسبب

التيالقرحاتعلىأيضا،الفمقرحةكلمةوتطلق

بصفةوالكلابكالقطط،للحيواناتالخارجيةالأذنتصيب

الخيل.حوافريصيبمرضعلىأيضاوتطلق.خاصة

القرحة.انظر:.المعديةالقرحة

كثيرةالصغيرةالثديياتمنالعديدمنواحدالقرد

والقرودالقرد،العلماءيصنفوالذكاء.،والنشاطالحيوية

وهي،الرئيسياترتبةفيواللوريسوالليموراتالعظمى

معالتكيفمنذكاؤهامكنهاولقد.الثديياترتبأرقى

الأبحاثفىالعلماءوامستخدمها،البيئاتمنالعديد

وقد.الإنسانتصيبالتيوبالأمراضبالسلوكالخاصة

الصلةذاتالعواملأحدوهوالريصي،العاملاكتشف

الريصقردفيالتجاربأثناءالإنسانفيالدمبفصائل

القرد.ذلكالمممالعاملذلكعلىأطلقوبالتالى،الهندي

الريصي.العاملانظر:

يعيشالقرود،منمعروفنوع002حوالييوجد

وأمريكا،الوسطىأمريكافىالمداريةالمناطقفيمعظمها

القرودفيهاتعيشالتيالأماكن

حيثالمحتلفةالعالمأجزاءإلىالخريطةبهذهالصفراءالمناطقتشير

المدارية.المناطق!يومع!مهاالقرودتعيش
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فىالقرودأنواعغالبيةتعيم!.واسياوإفريقيا،،الجنوبية

كماالاشجار.فوقحياتهكليمضيوبعضها،الغابات

من!اطقفىوالالعميصيةالإفريقيةالأنواعبعضتعيش

،الأرضعلىحياتهامعظمتمضيفهيوبالتاليالسافانا.

فوق،الأرضيةالقرودذأسكفىبماالقرود،كلتنام،ولكن

الانحدار،الشديدةالصخريةالجروفعلىأوالأشمجار

بعضهاالقرودتعيش.الليلأثناءالأعداءمنللحمايةوذلك

.قطعانفيملعض

قردوأصغرها،الحجمفيكثيراالقرودتتفاوت

فقط،سمأ5الذيلبدونطولهيبلغالذي،القزمالمرموص

بدونطولهيبلغالذيا!ليمونقردحجماالقرودأكبرومن

سم.08حواليالذيل

العالمقرود:مجموعتينفيالقرودالعلماءيصنف

فىالجديدأ3العاقرودتعيق.القديمالعالموقرودالجديد

ى!أغديماأ-العادوقرر،الجنوبيةوأمريكاالوسطىأمريكا

المجموعتين:بينعديدةاختلافاتوهنالكوآمميا.إفريقيا

الجديد،العالمقرودفيكثيراالأنففتحتاتتباعدفمثلأ

القديم.العالمقرودفىكثيرامتقاربتانالفتحتانبينما

لدىتوجدبينماسنا،36الجديدالعالمقرودغالبيةولدى

عندالأسنانعددنفسوهوسنا32القديمالعالمقرود

مسكالجديدالعالمقرودأنواعبعضوتستطيع.الإنسان

ذلك.تستطعلاالقديمالعالمقرودولكنبأذيالهاالأشياء

)الصورةالعكوتيةاعروداتعيش.البيئاتمنالعديدفيتعيت!القرود

بسرعةتتأرحبرتجريحيثوالحوليةالوسصم!أمري!طغالاتديالي!ى(

تحوبدهي(اليسرى)الصورةالرباحقرودأماالألتمجار.أعصالىحلال

فيوتنامالأرضعلىعدائهاصتسحثحيتالالمريقيةالسا!ا،سهول

الأشحار.اعلىأوالكهوف

الحجمحيثمنكبيراتبايناالجديدأ!ال!ااقرودتتباين

قرد-أ:مجموعتينإلىتنقسموهى.واللونوالشكل

فيهابماالجديدالعالمقرودبقية2-والطمارينالمرموص

والعنكبوتية،والنباحة،والصارمة،المقلنسةأسقرودا

الكثيفةوالعنكبوتية،أ!وفاوحضيفة،أصسمجابيةوا

الأشجار.فوقالجديدالعالمقرودكلوتعيش.الصوف

،السعدانأوالرباحقرود،القديمالعالمقرودتشمل

وقروداللنغور،وقرود،الغينونوالقرود،الكولبسلقرودوا

قرودمثلالقديمالعالمقرودأنواعبعضوتتغذى.المكاك

أساساوتعيع!الأشجار،بأوراقاللنغوروقرودالكولبس

القديمالعالمقرودأنواعغالبيةتعيعقبينماالأشجار،فوق

علىتعيشالتىالقرودذكرويكبر،الأرضعلىالأخرى

الحجم.بضعفىال!نثىالأرض

والجيبون،أ!شمبانزي(،)1البعامالناسمنكثيرويعتبر

اختلافاتهنالكولكنقرودا،الغابوانسانأ!غوريلا،وا

القرود،منذكاءأكثرإنهاحيثالقرود،وبينبينهاكثيرة

القرود،منحجماأكبرأنهاكماذيل،منهاأيلدىوليس

أغصانبينتقفزأوتجريحيث،ماهرةمتسلقةأيضاوهى

.اللأشجار

فيالقرودأعدادالختلفةالبشرنشاطاتقللتلقد

ويصيدهاللغذاء،الناسبعضيصطادهاحيثكثيرا،العالم

استصلاحقللكما.مدللةحيواناتلاستعمالهابعضهم
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منوأرقأصغرفكوكفذاتالعنكبوتيةوالقرودالمرموصمنوالصناعةوالسكنالزراعةلأغراضالأراضي

بالفاكهةأسالمساوتتغذىالذكر،سالفةالقرودفكوكأنواعمنالعديدفإنولهذاالقرود.تقطنهاالتيالمساحات

تجاويفالقديمالعالمقرودمنالعديدولدى.والحشرات.بالانقراضمهددةوالقديمالجديدالعالمقرود

تمكنهاوالسنجابالهمسترحيوافطفىكالموجودةخديةالقردجسم

غيرالخديةالتجاويفوهذهللغذاء.التخزينءالمؤقتمنفيبما-الأشجارعلىللعيشتمامامناسبالقردجسم

.الجلىبالعالىقىودآلأمنافيالأذموا!ذراىيئإن!-الأرك!علىتعيشالتيالقرودذلك

علىسواء،وتجريالقرودتسيم.رجلورعوا!ضالتسلقعلىالقرديساعدوهذا،طويلانوارجلين

الأربعة.أطرافهاعلىالألثمجار،أغصإنبينأمالأبىضلمسكورجليهيديهاستعمالمنيمكنهكما،والجري

وكثير.الأرجلمنبقليلأطولالانواعغالبيةفيوالاذرعأنواعمعظمولدىالأشجار.أغصمانذلكفىبماالأشياء

قصيرةلمسافاتوالجريالمشيتستطيعالقرودأنواعمن.التوازنعلىالحفاظعلىتساعدهاطويلةذيولالقرود

فقطأرجلهاعبىتقفماغالباولكنها،فقطأرجلهاعلىكأيادأذيالهاالجديدالعالمقرودأنواعبعضوتستخدم

الطويلةالاعشابعبرتتطاحينمااوللغذاءحملهاعندالأشجار.بينتجوالهاأثناءوالطعامالأغصانلمسك

أعداءهاتهددعندماأو،البيئاتمنحولهامالاستكشافالثديياتغالبيةبعكسأصقرود،اتعتمدالرألر.

مقاللةالقديمالعالملقروديمكنيدمجموعبهاقدامالأبأأوجمعفيالقويةشمهاوحاسةأعينهاعلى،الأخرى

?.?ممااماميةاعينفلديهافيها.تعيشالتيالبيئةعنالمعلومات

يمكنهاممااليد،فىالاخرىال!رلغاللأصابعمنيلايإبهامها.الألوانوتمييزالأبعادتحديدلهايتيح

أخرىصغيرةأجسابمأيةأوالصغيرةالغذاءقطعمسكمن،الرباخقرودذلكفيبماالقرود،أنواعبعضلدى

منحركةاقلإبهامهافإنالجديدالعالمقروداما.بدقةبالأعشابوتتغذى،صخمةفكوك،والساكي،والميمون

اليدلدايلاليخ!إلعالمفنيلبعضآلأصااعالقدبهاماجهةموايخمشاليعقرودمثلحجماالأصغرالقرودأماالألثمجار.وأوراق

من،الصوفالكثيفةالعنكبوتيةوالقرودالعنكبوتيةوالقرودالإفريقىللقردالعظمىالهيكل

الكوبهالبشصغيرهيجدكطإوقرليس!أبهاقرموع!إلعالملإزولجدق!د،أمبينلهاأالوركممصلالطههر-عظامالاضلاع،صح!الحمجمة

.إبهاملديهافليس،القديمالعالمحص-لا-؟!.""

وكلأياديها،منوأقوىأكبرالقرودغالبيةوأقدام/"7به!،

فيالكبيروالأصبع،قدمكلفيأصابعخمسةذاتالقرودلم.لالأا!مشاد

القراوصمعتلكماايمك!قدأ!األيدسعتمافارمل!يمشبهل!بهافيم1(دذي!طلم-ص!-:لمعلأالكت!مفصل

والاشياءبوساطها!دامها.ولدى!رودالمرموصول
الساقالدراع--

القرودبقيةلدىبينماظفر،بهيوجدالذىالكبيرالقدم---ء!لا!كا

.والأقدامالأيديأصابعجميعفيمفلطحةأظافر!-!-القلىمع-

منأقصرذيولالأرضعلىتعيشالتىللقرود.الذيل!!/4

فيالذيليكونفقدالأشجار،فوقتعيم!التيالقرودذيولص؟ء-اليد3لأإكبر33

مصرشفي!"

قرودوتستعمل.نفسهالقردجسممنأطولالاشمجارقرود!!7!،خ3.؟3،

الهبوشم!بتطءتمكمهااغصهـمنكمكابحلتوهوأسهكذلمجلوتستعملهتمس-23،اإاأ؟!إلململم.ى*-

ى،ىخ!غثنبز+خفيفي!عأ.لم/؟،،

انواعلبعضويمكنلاخر.غصنمنالقفزحالةفىوسلامعلأ!س!7-!!ننفي-ء.!كيماكأ-!في!*!بر

العنكبوتيةوالقرودالنباحةالقرودمثلالجديد،العالمقرود-71؟7-لاس!كا،+ىبرول؟ء؟علم؟خالقدم"30**./

بوساطةالأشياءبجضمسك،الصوفكثيفةوالقرودع!اورارن!ورضديهيءالذيليمكنهاالقرودوأقدامأيدي

عديمالقرودمنالافياعهذهفيباكفإنوكلكذرولها.أع!هادصورةوفيوالقفر.ابريالقدمفأصعء.ا!فيمسك

مغطىالقرودأنواعبقيةفيالذيلبينما،نهايتهعندالشعرصمنيتأرجحعنكبوتىقردالإبهامتشبهالقردفىالكبير

تماما..بديلهالغصسممسكاشجرة.متلهوتتحرك



عرصبرلىلمش7؟كفحمة:
ويبلغبورنيو،جزيرةفييعيشالخزطومدوالقرد

سم.75-55(الذيل)دونحسمهطول
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القردحياة

منمثيلاتهامنأطولعمراالأسرفيالقرودتعيعق

تعمرأنهاكما،الحجمفيتماثلهاالتيالأخرىالحيوانات

وبنيالعظمىالقرودعداالأخرىالثديياتبقيةمنأطول

قرودتعيشبينماعاماأربعينالمقلنسالقرديعمرفقدالبشر.

البريةفىالقرودأعماروتقصرعاما.ثلاثينوالمكاكالرباح

.الأخرىوالعواملالأمراضبسببالأسرفىعنها

حيث،تجدهشيءأيالقرودغالبيةتأكلالغذاء.

والأزهارالطيوروبيضالطيورمنغذاؤهايتكون

الأشجاروأوراقوالحشراتوالعشبوالضفادع

صغارالرباحقرودتصطادبينماوالجزر،والبندقوالسحالي

وتأكلها.الإفريقيةالظباء

اللنغورقرودغذاءمن%04الأشجارأوراقتمثل

والبيضاء.السودأءالكولبسقرودغذاءمن%8.والخططة

علىحادةقممالأشجارأوراقاكلةالقرودكلولدى

وغددالأشمجار،أوراقتمزيقفيتستعملهاالخلفيةأسنانها

مماعديدةلغرفمقسمةضخمةومعدالحجمكبيرةلعابية

الخشن.غذائهاهضمعلىيساعدها

كلفيواحداصغيراالقرودأنواعغالبيةتلدالصغار.

وأتواماأحياناتلدوالطمارينالمرموصقرودولكنحمل،

الحملفترةوطولالواحد.الحملفيصغارثلاثةحتى

العلماء،لدىتمامامعروفةغيرالقرودأنواعغالبيةلدى

أربعةبينالأنواعبعضفيالفترةتلكطوليترواحولكن

أشهر.وثمانيةونصفشهور

علىتامااعتماداالقرودأنواعغالبيةصغارتعتمد

بينالفطامفترةتتراوححيث،والحمايةالغذاءلتوفيرأمهاتها

بفروممسكاالصغيريتعلق.للنوعتبعا،وعامينقليلةأسابيع

السيريستطعحتىأمهوتحملهتقريبا،ولادتهلحظةمنذأمه

السفلىبالأجزاءعمرهبدايةفيالصغيريتعلق.بأمانبمفرده

الأبويتولىظهرهايمتطيذلكبعدولكنهأمهجسممن

القرودحالةفيفقطللرضاعةللأموإعطاءهمالصغارحمل

أنواعمنوكلهاالططيوقرود،المرموصوقرود،الصارمة

الجديد.العالمقرود

مجموعاتفىالقرودأنواعكلتعيعش.المجموعةحياة

الجديدالعالمقرودحالةفيالمجموعةتتكونوقلما،اجتماعية

القديمالعالمقرودمجموعةتضمبينماقردا،02من

منأنواعثلاثةويوجدقرد.001و03بينماالاجتماعية

أسريةمجموعات-أ:الاجتماعيةالقرودمجموعات

الذكر.وحيدةمجموعات3-الذكورمتعددة2-مجموعات

مكتملواحدذكرمنالأسريةالمجموعاتتتكون

ثلاثةالأقلفىوهناكوصغارهما،الوحيدةوأنثاهالنمو

ألصريةمجموعاتفىتعيشالجديدالعالمقرودمنأنواع

أنوفهابمطريقعنممكنالجديدوالعالمالقديمالعالمقرودبينالتمييز

المنجابيقردفيكما،متقاربتانالقديمالعالمقرودفيالأنفففتحتا

فيكماالحديدالعالمقرودفىمتباعدتانولكمهما(،اليسرى)الصورة

(.اليمنى)الصورةالصوفكثيفالقرد

وهنالك.البوميةوالقرود،والطيطي،الساكيقرودهي

فيتعيشالقديمالعالمقرودمنأيضئاأنواعثلاثة

لنغوروقرودبرازا،ديغينونقرودهيأسريةمجموعات

البومي.الوجهذاتهاملينوقرود،منتاويجزيرة

منعديدمنالذكورالمتعددةالمجموعاتتتكونقد

الإناثمنالعددهذاوضعفالنموالمكتملةالذكور

ويعيم!.الواحدةألمجموعةفيصغارهامعالنموالمكتملة

متعددةمجموعاتفىالجديدالعالمقرودأنوأعمعظم

النباحةوالقرود.المقلنسةالقرودذلكفيبماالذكور

المرموص.وقرودالسنجابيةوالقرودالعنكبوتيةوالقرود

فيالقديمالعالمقرودأنواعمنكثيريعيع!وكذلك

اللنغورقرودذلكفيبماالذكور،متعددةمجموعات

.الرباحقرودأنوأعومعظمالمكاكوقرود

وتتمتعالأشياءمنكثيرفيتتشابهوالقرودوالغوريلاالشمبانزي

للعاية.حادببصر
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متلهاخصم!اصارمةمجموعاتديالهحدفىيعيترالديالريص،قرد

كأالدليقتنصيمهعريعتمدالأرضر،اعلىتعيمقالتىالقرودممل

النصر.صالدفاع

واحدذكرمنالذكروحيدةالمجموعاتتتكون

وصغارهاأضمواالمكتملةالإناثمنوالعديدالنمومكتمل

ذكورأيضاالمجموعةفييوجدكما،الواحدةالمجموعةفي

المجموعاتهذهمثلفىوتعيشالخمو.مكتملةوإناث

قرودذلكفيبما،أغديماالعالماقرودمنمعينةأنواع

.الرباحوقرودالجلادةونسانيسالغينون

الأشجارفوتتعيع!التىالقرودفإنالعموموعلى

الأجتماعيةاالروابصأمنأضعفاجتماعيةروابطذات

محبيلوعلى.الأرضعلىتعيشالتىأغرودابينالموجودة

فوقالمنغابيوقرود،الغينونقرودأنواعمعظميحيش،المثال

المكتملوالذكرالذكر.وحيدةمجموعاتفيالأشجار

ضعيفةالقائدذلكزعامةولكنالمجموعةزعيمهوالنمو

أفرادنشاطاتعلىتمامايهيمنلاإنهحيثجدا،

المجموعةفىالنموالمكتملةالإناثإنحيثمنمجموعته

أفرادبعضيغادرقدكما.أخرىذكورمعتتزاوجقد

ولكنجدد.أعضاءإليهاينضموقدالمجموعةمجموعته

أنواعمعظمذلكفيبما،الأرضعلىتعيشالتيالقرود

اجتماعىتنظجمذاتمجموعاتفيتعي!،الرباحقرود

متعددةاشباحقرودمجموعاتأنذلكومن.محكم

منجدااغلي!اإنحيثمنتمامامغلقةمجموعاتالذكور

تضبطوكذلك.المجموعةإلىينضمأويغادرقدالأفراد

أفرادتحركاتالمجموعةفيالسائدةالذكورمنالعديد

وتحميالخطئوتعاقببينهاالمشاجراتوتفضالمجموعة

فيالأخرىالذكورتمنعوكذلكالأعداء،منالمجموعة

.بال!ناثالتزاوخمنالأحيانمنكثير

قرودبينالاجتماعيةالروابطضعفأنالعلماءيعتقد

التيالأشجارلهاتهيئهالذيالكبيرالأمانسببهالأشجار

القرودمنأكثرأمانفيتعي!شالقرودفتلك.فوقهاتعيش

أعداءمنكثيراأقلأعداءولديها،الأرضعلىتعيشالتى

أخطرعدولهاليسالأشجارضودإنحيث،رضالأقرود

مخالبهابولمماطةوالكبارأ!همغاراتقتلالتيأضسورامن

قرودأماآخر.خطرعدوأيأرريهافليمرذلكعدا،القوية

والضباعالفهودبينهامنالأعداءمنالعديدفلديهاالأرض

قرودفإنذلكعلىعلاوةوالأسود.والنموراوىوبنات

ليسمناطقفيالغذاءعنبحثاطويلةأوقاتاتقضيالأرض

ولذاالخطربمعندللحمايةإليهاتهربقريبةأشجاربها

تحتوصارمادقيقاتنظيمامنظمةت!صنأنعليهايجب

عندأنفسهاعنالدفاعتستطيعحتىأقوياءزعماءقيادة

فلوأعدائها،بتهديدأنفسهاعنتدافعغالبافهى.الخص!إ

فإنمثلا،الرباحقرودمنمجموعةنحومفترسفهدتسل!!

فيبرزالخطر،لمواجهةوتتقدمتجتمعالمجموعةتلكزعماء

بهدفالصياحفىويبدأأ!همخمةاأنيابهمنهاواحدكل

يجدلمفإن.المجموعةعنليتراجعالمهاجماالفهدإخافة

عليه.المجموعةزعماءهجوممنمناصفلا،ذلك

،عدةبطرقبينهافيماالقرودتتص!.الاتصالات

بأنمجموعتهأفرادالسائدالريصقردذكريهددفمثلا

الكبيرةأنيابهومكشرفمهفاغروهوبشدةنحوهايحدق

وضاربدممريعةحركاتوأسفللأعلىرأسهومحرك

الجماعيةوهندمتهاالفراءتنظيفويساعد.بيديهال!رض

أفرادبينوالمحبةالصداقةأواصرتقويةعلىالرباحقرودل!ت

يجد؟ويهندمهالاخرفروأحدهاأينفففعندما؟المجموعة

قرودفإنلذلك.الفعلذلكشي!بيرةنفسيةراحةكلاهما

فيهاينظفيومهامنطويلةساعاتتمضيماعادةاشباح

ويهندمه.الاحرفرومخهاكل

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

المحطصأالقردالعينودالراقيةالتد!ات

العظمىالقردةالأصودصالقردالحيوالى

قرد،الكولبسلبربريالقردالرباحا

قردالماسدريل،الحرطومدوالقردالصكموتيالسعدان

قرد،الم!صاكالريصيالقردالطيطى

السنجابيالنسناسالكموشتردالمقارداسفمم!اعد

الموفوععاصر

القردج!م-ا

-الرأسأ

الأرحلواالأدر!اب

القردحياة-2

العذاء-أ

الصعار!

والأقدامالأيدي-ج

الديل-د

المجموعةةب-ت

الاتصالات-د



145الجنوبيلقردا

فيتعيشالتيالضخمةالقردةمننوغالأصو!اقىد

هما:القردةهذهمننوعانوهناك.الأمازوننهرحوض

همبولتقردأيضايسمىوالذي،العاديالأصوفالقرد

هذهوتتميزالأصفر.الذيلذوالأصوفوالقرد،الأصوف

فيتعيمقوهي.اللونالداكنةالناعمةالكثيفةبفرائهاالقردة

الأشجارعبروتتحركقردا،عشراثنىإلىتصلمجموعة

وقتهمعظمالأصوفالقردويقضي.بالفاكهةاساساوتتغذى

ومنمستيقظايكونعندمااللعبإلىيميلولكنهنائما،

بعضهاتحبأنهاالقردةمنالنوعهذاأفرادعنالمعروف

.بالقبلاتالحبهذاعنتعبروأنهابعضا

كجم5.4مابينالنموالمكتملالأصوفالقرديزن

الذيذيلهخلافسم6و.04بنطولهويبلغكجم،9و

يستخدمهوالذيسم7و.سم55بينطولهيتراوح

منالسفلىالجزءعلىفرويوجدولابالأشياء.للإمساك

نهايته.قربالذيل

الذيالدماربسببللانقراضالقردةهذهوتتعرض

إلىإضافةوذلك،المطيرةالغاباتفيالطيعيةببيئتهايلحق

والقردلحمها.علىالحصولأجلمنلهاالصيادينقتل

.الندرةغايةفي-خاصةبصفةالأصفرالذيلذو-الأصوف

يعيشالذيادوحيدالوحشيالقرديعداليريريالقرد

جبلمنتجعفييعيشالبربريوالقردأوروبا.فىحاليا

شماليفيوكذلكأسبانيا،منالجنوبيالطرفعلىطارق

فيالمعروفالريصيبالقردالصلةقريبوهو-إفريقيا

بالقرودشبيهولكنهأعظمقرداليسالبربريالقردالهند.

ذيل.لهوليس،العظمى

التىالبربريةالقرودعلىالبريطانيةالحكومةتحافظ

القرودتلكإنتقولخرافةوهناك.طارقجبلفىتعيش

وأنمباغتأسبانيهجوممنمرةالبريطانيينحذرت

القروددامتماطارقجبلعلىالسيطرةتفقدلنبريطانيا

.هناكتعيشالبربرية

أربعةمنأكثرمنذإفريقيافيعالقالجئوييالقرد

بعضويزعم.مضتسنةمليونمنأقلإلىسنةملايين

الشبيهةالخلوقاتأوائلهيالقرودهذهأنالإنسانعلماء

.باللإنسان

الجنوبيالقردمنأنواعأربعةالإنسانعلماءويحدد

يلى:كماوأصولهاالأنواعوهذه.المنقرضالبدائى

منأكثرمنذعاش،أفارينسيسالجنوبيالقردا-

الجنوبيالقرد2-الشرقيةإفريقيافىسنةملالونأربعة

إفريقيافيسنةمليون5.2نحومنذعاشإفريكانوس،

5.2نحومنذعاش،بواسيالجنوبيالقرد3-الجنوبية

الجنوبيالقرد-4الشرقيةإفريقيافىسنةمليون

إفريقيافيسنةمليونينحومنذعاشروبوستوس،

الجنوبية.

منتصبةتقفالجنوبيةالقردةفصيلةأعضاءكانت

021بينماتتراوحأطوالهاوكانت.رجلينعلىوتسير

.الإنساندماغحجميعادلدماغولكل،سما5و.

عاممرةلأولالجنوبيةالقردةآحافيراكتشفت

ريموندالأستراليالإنسانعالماكتشفعندما،أم429

في،فرايبورغمنمقربةعلىتونغفىصغيرجمجمةدارت

قردالمنقرضالخلو!تىهذأدارتوسمىإفريقيا.جنوب

فصيلةأعضاءمنأنهوزعمأفريكانوسجنوب!

قردالخلوقهذاأنزعموابعفالعلماءولكن.الإنسانيات

اكتشفتدقةأكثرأحافيرأكدتوقد.منقرضأعلى

منالجنوبيالقردأنالتاليةوالثلابنالخممسةالأعوامخلال

أحافيرأقدمبعضواكتشفتالإنسانياتفصيلةأعضاء

وفى.العشرينالقرنسبعينياتفىالجنوبيةالقردةفصيلة

الإنسانعالمبقيادةباحثوناكتشفام749عام

عظميهيكلمنأجزاء،جوهانسوندونالدالأمريكى

الخلوقهذاعالقوقدبأثيوبيا.هادارفىبالإنسانشبيه

وصنفتقريبا.عامملايينثلاثةمنذلوسيأسموهالذي

جبلوفيإفريقياشماليفييعيمش،الذبعديمقردالبربريالقرد

.طارق
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عليهأطلقواجديدانوغابوصفهالعظمىالهيكلالباحثون

اكتش!أم789عاموفي.أفمارينسيس،جنوبي!رداسم

آثارليكيد.ماريالبريطانيةالإنسانعالمةتقودهفريق

007.3و...إلىتأريخهايرجعبالإنسانشمبيهةأقدام

نأعلىالأحافيرهذهوتدلتنزانيا.فيلايتولىفيعام

فترةقبلالقامةمنتصبةتسيركانتالبشرتشبهكائنات

نحومنذالحجريةالأدواتصئالإنسانبدايةمنطويلة

تقريبا.سنةمليوني

الماهر،الإنسان؟التاريخقبلماشعوبأيضا:انظر

عائلة.ليكى،

أوراقعدىيعيشضخ!قرداف!مدوالقرد

شرقيجنوبفىبورنيوجزرالأصليوموطنهالأشجار،

حواليالذكرويزن،خرطومهمناسمهويكتمسبآسيا.

سم7وه05بينالقرودهذهطولويتراوح.كجم42

الذيل.طولبخلاف

الرأسعلىأطوناأحمرشعرالنموالمكتملوللقرد

الذراع!تعلىرماديوشعر،والفخذينوالكتفينوالظهر

فضئا،ءأغرأاأ!دي!ضدلصغارايولدماوعند.قينلساوا

الخلفيةالأسنانزأأشهر.ثلاثةبعدالرماديإلىويتحول

وقد.راقالأاوتمزية!شقبهايسهلدرجةإلىحادة

الأشجاراراثأرلاقتطافتهيئهلدرجةإبهامهتحورت

وقربالأشجارفوقالقرودهذهوتعيع!.النباتيةوالأجزاء

والثمارالأشجارأوراقهوالرئيسىوغذاؤهاالأنهار،

التماسيحأنإلاماهر.سباحالخرطومذووالقردوالأزهار.

ومع،المائيةوالمجاريالأنهارفىمنهالكثيرعلىتقضي

إزالةهوالقرود،لبيئةوالمستمرالأكبرالتهديدفإنذلك

الريصي.القردانظر:.الزراعيةللأغراضالأشجار

.لقردا:أيضاال!

والعدماءاللأطباءيستخدمهتجاربقردالردضيالثرد

أنهكما.والسلوكيةأطبيةاوالأبحاثالتجاربلإجراء

الأطباءتوصلوقد.الحيواناتحدائقمنكثيرفييوجد

هذاعلىتجاربإجراءبعد،الريصىالعاملتحديدإلى

عندالحمراءالدمكرياتفيالموجودةالمادةوهىالقرد،

العلماءسمىوقدالريصي.العاملانظر:البشر.بنىمعظم

القرد.باسمالمادةهذه

جنوبيمنعديدةمناطقفيالقردهذاويعيش

تايلاندوحتىغربا،أفغانستانمنآسيا،شرقيوجنوب

سم65و05بنماطولهويبلغشرقا.الصمينوجنوبى

منويزن،سم3.و18بينماطولهيب!غالذيالذيلدون

والبنى.الغامقالأصفربينمافروهولون،كجمأ.إلى4

أيضاويستخدم.الحيوانحدائقشالأسراقرشدمرالريصيالقرد

العلمية.المحتراتكطتجاربحيوالى

منمجموعاتفىالأرضعلىرأاللأشحاراعلىويعيش

الريصيةالقردةوتقطنقرد.001منأكثرإلىخمعسة

والغاباتالزراعيةوالمناطقأ!همحراءافيهابمامختلفةبيئات

والمدنالقرىفيتعيشأنها!سما،والمستنقعاتوالجبال

والفواكهالأشجارببراعموتتغذى،المزدحمةال!صيرة

.أخرىومحاصيلوجذورهاالأشجاروأوراقوالحشرات

اختفىالاتجاههذاولكن،يقدسونهالهنودبعضوكان

الزراعيةالمحاصيلتدميرفيبدأتالقرودهذهلأن

بحمايتهالعلماءمنكثيرطالبوقد.الأخرىوالممتلكات

منه،كبيرةأعداداصطادوتم.نوعهعلىوالحفاظ

.الحيوانحدائقوفيالعلميةالبحوثفىلالحشخدامها

منالنوعبهذامأهولةكانتمناطقفيالإنسانوسكن

القرود.

حتىالقردلهذاالمصدرةالدولأكبرمنأ!نداظلت

لذلك،ونتيجةالتصدير.عنتوقفتعندماام،789عام

المطلوبالعددفيهايتكاثرلمناطقمتزايدةحاجةهناك

العلمية.للأغراض

.لقردا؟قرد،المكاك:أيضانظرا

العنكبوتي.السعدانانظر:.العئكبوتيالمرد

الوسطىأمريكافىيعيشالقرودمننوعالكيوشقرد

بعضويرىاسمباجو.أيضاويسمى،الجنوبيةوأمريكا

ذكاء،الأمريكتينقرودأكثرالكبوشأنالحيوانعلماح!

الشعر.منسوداءخصلةرأسهقمةعلىوتوجد



الجوبية.وأمريكاالوسصأمريكافييعيمشالكبولققرد

وجوههاعلى،الكبوشقرودمنأنواعأربعةهنالك

وأأبيضشعرالأنواعهذهمنولثلاثة،بنيأوأبيضشعر

فيبنىأوأسودوشعروأذرعتها،صدورهاعلىأيضابني

قمةوعلى،اللونبنيأوفأسودالرالغالنوعأما.البدنبقية

قردطولويبلغ.اللونسوداءالشعرمنخصلاترأممه

فنحووزنهأما.الذيلدونسم45نحوالكبوش

كجم.22

هندوراسمنالمداريةالغاباتفيالكبوشقردةتعيش

الأشجار،متسلقةوقتهامعظموتقضي.باراجوايإلى

قردةوتتغذىالنهار.خلالالأرضإلىتهبطقدولكنها

الصغيرةوالفقاريات،والحشراتوالبذوربالثمار،الكبوش

والسناجب.السحالىمثل،الأحيانبعضفي

إلىءمنمكونة،مجموعاتفي،الكبوشقردةتعيش

والكبيرةالصغيرةالقردةأعدادوتتساوىأكثر.أوفردا03

تفوقالنموالمكتملةالإناثولكن،مجموعةكلفي

وتضع.أضعافثلاثةأوضعفينفتكونعدداالذكور

جنينبمعدل،الحملمنأشهرستةنحوبعدصغيرهاالأنثى

اجتماعيةعلاقاتالصغاروتقيم،سنتينأوسنةكلواحد

اللعب.أثناءببعضبعضمها

طويلاوقتا،الإناثوخاصة،القردةكباروتقضي

مماالسلوكهذافيومتعةراحةوتجدبعضابعضهاينظف

فىالكباربينالاجتماعيةالصلاتعلىالحفاظإلىيؤدي

المجموعة.

القرد.:أيضاانظر

147المخططالقرد

الحشراتالخططالقرديأكل.العنبيتناول،القزمانحططالقرد

وسائلها.الأشجارفيأصمغيةاوالمادةوالفواكه

العالى،فيالقرودأنواعأصغرأحدالمخططالقرد

الذيل،دونسم03منأقلإلىطولهيصلومعظمها

فرولونويتراوح.جم005إلى003منوزنهاويصل

والرماديالفضيالأبيضبينالناعمالسميكالخططالقرد

القرودهذهبعضآذانرؤوسعلىوتبرز،والبنيالغامق

الأخرىالأنواععنتختلفوهيالشعر،منبمصغيرة

هذاويعيشالأظافر.منبدلآمخالبلديهاإذالقرود،من

الأربعقوائمهاعلىوتمشيالأشجار.علىالقرودمنالنوع

أساساوتتغذىكبير.حدإلىالسنجابتشبهحيث

الأشجارفىالحفربنقرأحياناوتقوم،والفواكهبالحشرات

سائلها.وشرببها،التيالصمغيةالمادةأكلأجلمن

تتكونمجموعاتفيالخططةالقرودأنواعمعظموتعيش

غاباتوسهولالمداريةالغاباتفيثمانيةإلىثلاثةمن

أمريكا.وجنوبىوسط

طولويبلغ.الخططةالقرودمنأنواععشرةوتوجد

051بينوزنهويترواح،سمأ5حواليالقزمالخططالقرد

منالمنطقةفيالقزمةانحططةالقرودوتوجد.جم02و.

أجزاءوبعضبيروشرقيجنوبوحتىالجنوبيةكولومبيا

بالبرازيلأخرىأنواعوتعيش،والبرازيلالإكوادورمن

وبوليفيا.

أليفة،حيواناتبوصفهاالخططةبالقرودويحتفظ

بالدمارمهددةوأصبحت،الطبيةالبحوثفيوتستخدم

الاستوائية.الغاباتفيأماكنهايهددالذيالمتزايد

الطمارين.:أيضاانظر
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منالأربعةالأنواع

العظمىالقردة

منبكلالمداريةالأقاليمفيتعيشوهي،والسعلاةوالحيبودوالحتممماريأحوريلااهىالأرلعةاالعصمىاالقرودأنواع

ويطلق.العملاقةالعظمىالقردةاسم،اسسعلاةواأحتهمباسي:االعوريلاتشما!اقىالمجموعةعلىويطلقوآسيا.إذر!قيا

.الصغيرةالعظمىالقردةالحيوداجهاإيشمىالتىالمحموعةعلى

الجيبون4،

-08حواكط

السعلاة

تقريماسمأ42ارتفاعهايبلع

نزيلشمباا

ياتؤرس!اأ32عهرتماايبلر

لغوريلاا

تقريباسم471ارتماعهايسلغ

.مهارةوأكثرها،الحيواناتأذكىمنالعظمى6القرد

الشمبانزيهىأحظمىاالقردةمنرئيسيةأنواعأربعةوثمة

جميعاأجسامهاوتتميز.والسعلاةوالغوريلاوالجيبون

صوأ!ايفوقانتىوالأذرالذي!!،وانعدامال!ضيفبالشعر

ب!صرتتميركما،أغدم!تواأصائاليدينوطول،الأرجل

.الدماغ

القردةأن،داروينوبخاصة،الغربعلماءأغلبيعتقد

مشتركواحدأص!!منتطورتقدوالإنسانالعظمى

الجمسانيتركيبهافىبالإنسانشبهاالأكثرأنهاويدعون

وسائروعضلاتهافعظامها.الحيواناتمنغيرهامن

الإنسانويختلف.الإنسانمنقصدمهتجعلهاأعضائها

القردساقيتفوقانساقينعلىمشيهفيالقردعنبدوره

أكبرالبشريالدماغأنكما.أقلشمعري!!سوهوبأنهطولأ

الف!صةهذهانالمعروفومن.العظمىالقردةأدمغةمن

بهاللهميزلما،الإسلامدحضهاقدداروينبهايقولالتى

هذهعنالمعلوماتمنللمزيد.الخلوقاتسائرعنالإنسان

الطبيعي.الانتخاببمالإنسانانظر:،الفروق

اعتمادا؟مجموعتينإلىالعظمىالقردةالعلماءيقسم

إليهاينتميالتيفالمجموعة.الأولالمقامفىأحجامهاعلى

التىالمجموعةأما،الصغيرةالعظمىالقردةتسمىالجيبون

القردةفتسمىوالسعلاةوالشمبانزيالغوريلاتشمل

فالسعلاةالغوريلاأكبرهاومنالعملاقط،العظمى

.فالشمبانزي

لايستطع.والقردةالعظمىالقردةبينالاختلاف

ولكنوالقرود،العظمىأغردةاب!!يفرقواأنالكثيرون

.عديدةجوانبفيبعضهماعنتختلفانالمجموعت!ت

القردةوتتميزذكاء.أقلوتبدو،أ!أديالهاأ!قردةافأغلب

فيومهارتهاوقدميها،يديهاوصولحجمها،ب!صبرأمحظهمىا

الأرضعلىوالشمبانزيأخوريلااوتسيرالأشجار.تسلق

لتسندأيديهاقبضاتعلىمتكئة،معتدلةشبهلقامات

قبضاتهاعلىبالتوكؤالسعلاةقردةوتقوم.الأماميةأجزاءها

قردةأما.الأرضعلىتمشيمانادراوهىتمشيعندما

وقدالأشمجار.فوقوقتهامعظمتقضيمافغالباالجيبون

تماماالعكسوعلىفقطبساقينالأشمجارفروععلىتمشى

لممواء،الأربعةأطرافهاعلىوالقفزالجريإلىالقرودتجنح

.الأرضسطحعلىأوالأشجارفوق

الاستوائيةإفريقياالعظمىالقردةتقطن.العيشطريقة

بالفاكهة،غالئاالعظمىالقردةجميعتتغذىوآسيا.

الأرضيةالبقولمنطعامهايت!صنا!الغوريلاباستتناء

.الخيرزانوأغصانالبري!صالكرفس

اسياشرقىبجنوبالمداريةالغاباتفىالجيبونيعيش

بالعيح!ويشتهرعليها،متأرجحاأوالأشجاربفروعمتعلقا

وصغارهما.وأمأبمنتتكونعائليةمجموعاتفي

غربىمابينكبيراتفاوتاالشمبانزيمواطنتتفاوت

كما،المداريةالغاباتفىتوجدفهيشرقيها،إلىإفريقيا

الأشجار،فوقوتعيش،الجافةالعشبيةالسهولفىتوجد
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هذهمننوعينالعلماءويصنف.الأرضعلىتعيشكما

يسمىنحيفوالاخر،الشمبانزيأحدهماالقرود:

مجموعاتفىالشمبانزيقردةوتعيش.القزمالشمبانزي

الإناثماتهجروكثيرا4.و02مابينأعدادهاتتراوح

نوعويلتزم.أخرىمجموعاتفيلتندمجمجموعاتها

وإناثذكورمنمنتظمةعائليةبحياةالقزمالشمبانزي

فردا.3و.5مابينمجموعاتهاوتتراوحوصغارها،

الأراضيتغطيالتىالغاباتفىالغوريلاوتعيش

الغاباتفيوكذلكإفريقيا،وأواسطبغربيالمنخفضة

فروعفوقوالصغاروتهحإلإناث.إفريقيابشرقيالجنبية

.الأرضعلىالحجمكبيرةذكورهاتنامبينماالأشجار،

يقودهافردا،02تبلغقدمجموعاتفيالغوريلاوتنتقل

.ظهرهعلىفضيأوأبيضشعريميزهمشا،الذكورأكبر

الفضية.الظهوربذويالذكوركبارويعرف

المدارية،وسومطرةبورنيوغاباتفيالسعلاةوتعيع!

شوهدتوإنالأشمجار،فوقوقتهامعظمتقضىحيث

قردةوتنتقل.الأرضعلىمراراالحجمكبيرةذكورها

مجموعاتفيتسيرالتيالإناثباستثناءبمفردهاالسعلاة

الصغار.بصحبة

لماالتناقصنتيجةفىالعظمىالقردةأعدادأخذتوقد

مجموعاتهاتستهدفالتىالقنصأنشطةمنيلحقها

بيعهاأو،أليفةحيواناتلاتخاذهاأو،الأكللأغراض

إلىبالإضافة.العلميةالبحوثمراكزأوالحيوانلحدائق

وقبما،المزارعوإنشاء،الطرقبناءتسببفقد،ذلك

لهاموطناكانتالتيالغاباتمنكثيرتدميرفيالأخشاب

.يومذات

الغوريلا،قردبم،الجيبون؟الشمبانزيأيضا:انو

السعلاة.

بنم(.هشام476-؟هـ،أ48-)؟القردوسى

.البصرةأهلمن،حافظمحدثإمام.القردوسيحسان

والثوريشعبةوعنه.وغيرهماسيرينوابنالحسنعنروى

قال.وغيرهمسلمةبنوحمادزيدبنحماد:والحمادان

بهواحتج،توثيقهواستقرالقنطرةقفزقدهشام:الذهبي

.روىماسعةفيمغمورةأوهاموله،الصحاحأصحاب

إرعابا.البحرحيواناتوأكثر،لاحمةسمكةالقرش

.الأسماكهذهمننوعا035نحوالعلماءصنفوقد

بالعالم،مكانكلفيالمحيطاتفيالأسماكهذهتعيش

الدافئة.البحارفىشيوعاأكثرلكنها

.والعاداتالحجمفيكبيرااختلافاالقروشتختلف

وأضخمالقرشأنواعأضخموهي-الحوتيةفالقروش

تزنوربماطولأ،أم2إلىلتصلتنموقد-جميعهاالأسماك

الفيلوزنضعفىمنأكثرأيمترياطناأ4منأكثر

سمأ3إلىطولهيصلفقدالقرولقأصغرأما.الإفريقى

القروشأنواعبعضوتعيم!.جم82حواليووزنه،فقط

منقريباالاخربعضهايوجدبينما،المحيطأعماقفي

بينما،الساحليةالمياهفيالأنواعبعضوتعيشالس!ة

منقليلويدخلالبحر.أعمادتىفيبعيداألاخربعضهايبقى

البحر.إلىالمنافذذاتوالبحيراتالأنهارإلىالأنواع

معظمهاويأكل(،للحوم)آكلةلاحمةالقروشوكل

العدوفإنوحقيقة.الأخرىالقروشفيهابماالحيةالأسماك

القرولقمعظمتأكلأكبر.قرش!هوللقرشالشائعالطيعي

وتسحقاللحنممنكبيرةقطعاتقطعهاأوكاملةفريستها

قطعاالاخربعضهاينتزعبينمافريستها،بعفالقروش

تتغذىكذلك.الكبيرةالأسماكمناللحممنصغيرة

.المحتضرةأوالميتةبالحيواناتالقروش

يسجلولكن،للإنسانمهاجمتهافىشوةوللقروش!

فيسنوياالقرشسمكةبوساطةهجوم001منأقل

العالم.بقاعمختلف

عنعدةنواحمنالقروشتختلفالقرلت!.جسم

للقروش،المثالسبيلفعلى.الأخرىالأسماكأنواعمعظم

.الغضروفتسمىمرنةقويةمادةمنعظميغيرهيكل

ماحدإلىيشبهمدور،جسمالقروشأنواعولمعظم

السباحة.فيالانسيابىالشكلذلكويساعدهالطوربيد.

جسمالمحيطقاعمنقريباتعيشالتيالملائكيةوللقروش

.البحريالشفنينوأسماكالوزنكلأسماكمشابهمسطح

الواحدالوقتفىالصغارمنأقلعددوللقروش

الأنواعبعضبيضيفقسوقد،الألممماكبمعظممقارنة

ينتجمعظمهالكنأكثر،أوعغيراستيننحوواحدةدفعة

بصغارهماالأبوانيعتنيولابكثير.ذلكمنأقلعددا

المجموعة.هذهكليأكلانربماأنهمالدرجة

بذلكمختلفاالأنثىجسمفيالقرشبيضويخصب

يسميانعضوانالقردقولذكر،الأسماكمعظمعن

دلإخصابالأنثىداخلإلىالمنويالسائليطلقان،المشيك

أنواعمعظمفيالأنثىداخلالبيضويفقس.البيض

نوعا04الأقلعلىوهناك،ولادةالصغاروتولد،القروش

جسمها.خارجبيضهاتضع

بسرعةالتحركالقروش!تستيم.والزعانفالذيل

القرشسرعةالعلماءسجلوقدتستثار.عندماوعنف

فيكم96تبلغفوجدوهابسرعةاندفاعهعندالأزرق

بالقوةيمدهاالشكلهلاليذيلالقروشولأسرع.الساعة

منأطولالذيلمنالأعلىالجزءمايكونوعادة.للسباحة

)الجانبية(الصدريةالزعانفوتساعد.الأسفلالجزء
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الحافةأبيضالقرلق

له(،اليمين)علىالمحيطي

الطوريديشبهرتيقحسم

الانسيالىالشكلويساعده

فيبسرعةاضحركاعلى

ومئمي.قليلممحهودالماء

الاسمبذلكالقرشهذا

بيضاءعلاماتا!حود

وهو،زعالفهأطرافعلى

القرولقأنواعأكترأحد

شيوعا.الحجمال!صبيرة

وأالماصةالسمكةلاحط

الملتصقةاللشكسمكة

للقردق.السفلي،لحالب

سمكةأيضاوتسبح

اسمله.مرشدة

توازنه.علىوالمحافظةالجسممقدمةريخعفىالمتصلبة

بالغازملىءعضووهي،عوممثانةالأسماكولمعظم

ولكن.غرقبدونمعينعمقعلىالبقاءفييساعدها

كبيرب!جدعنهوعوضتالعضو.ذلكلهاليص!القروش

القرشيحفظمماالماءمنأخفالزيتوهذا.بالزيتمليء

باستمرارالعومالقرولقعلىيتحتمذلكورغم.الغرفمن

.تغرقلاحتى

علىأغرلقاف!يوجد)الحراشف(.والقشورالأسنان

أ!رشاعداماالأنوااكلفيللرأسالأسفلالجانب

وقردق،الحوتوقردق،الضخمالفموقرش،الملائكي

وللقرش.الرأسمقدمةفىالفميوجدحيثوبيغونغ،

محلالجديدةالأسنانوتحل.الأسنانمنعدةصفوف

إلىأسبوعكلغالباتدريجيا،القديمةالأسنانصفوف

تشبهطاحنةأمشانالقروشأنوأعولبعض.أممبوعين

موسىتشبهقاطعةأسنانالاخرلبعضهابينما،الضروس

الناسبعضويعتقد.مدببةأسنانالثالثولبعضها،الحلاقة

عندماظهورهاعلىالسباحةللقروشالضروريمنأنه

صحيحا.ليسوهذاتمض،

تشبهصغيرة)حراشف(قشورالقرش!جسمتغص

جلديجعلمماالشكلقرصيةالحراشفوهذهالأسنان

الشغرينللقر!قالجافالجلدويسمىجذا.خشناالقرش

.صنفرةكورقيستعملوكان

عنالماءمنالأكسجينعلىالقروشتحصل.الخياشيم

ولايوجد.الأخرىالأسماكتفعلكماالخياشيمطريق

تقىعظميةصفيحةوهو،خيشوميغطاءبالقروش

القروشاستعاضتلقد.الأسماكمعظمفيالخياشيم

جانبىعلىالجلدفيطويلةشقوتسبعةإلىبخممسة

امتصاصبعدالشقوقهذهمنخارجاالماءويمر،الرأس

الخياشيم.بوساطةمنهالأكسجين

خياشيمهاعلىالماءضخأغرولقامعظملىولاتستطيع

بصورةالقروشوتسبح.سماكالاأغلبتفعلكما

خياشيمها،فوقويمرفمهاإلىالماءيدخلحتىمستديمة

النفاثةالتهويةباسمالماءدفعفىأ!ريقةاهذهوتعرف

المف!غوطة.

المنافسةعلىتعينهاحادةحوأسللقرولق.الحواس

أنهمنالرغمعلىممتازسمعفلهافريستها.معبنجاح

القروشوتستطيع.الطقةمنخفضةالأصواتفىمنحصر

بعضويعتقدبأصواتها.فريستهاأماكنعلىالتعرف

طبقاتأكثريعينللقرشالجانبىالخطأنالعلماء

حسئانظاماالجانبيالخطويعتبرانخفاضا.الأصوات

منالقرشجسمجانبيعلىتجريبالسائلمملوءةلقنوات

استكشافالجانبىالخطهذاوبمقدور.ذيلهحتىرأسه

.المياهحركة

الرؤيةعلىوقادرةالحساسيةفائقةعيونوللقرولق

قدراتأيضاالأسماكوا!ذهبل،الخافتالضوءفىبوضوح

رؤيةالقرولقلاتستطيعربما،ذلكومع،الأأ!الىالتمييزبدائية

أنوفاالقروشسميتوقد.بوضوحالتفاصيلمنكثير

علىأساساتعتمدالقرولقأنمرةذاتواعتقد،سابحة

قرائنإلالاتوجد،ذلكومعفريستها،لاصطيادالشمحاسة

القرولق.فيللروائحخاصةحاسةوجودعلىقليلة

استكشاف-لاتصدقبدرجة-القرولقتستطجع

منكبيرعددالقرلقولرأس.الصغيرةالكهربائيةالمجالات



151القرش

،الأسنانتشبهدقيقةبحراشفمغطىالقرشجلد

إلكتروني.مجهرلوساطةالصورةهذهأحذتوقد

آص/ضالقرلقجسم

ثانيةظصيةرعمفةلمصماأديليةزعمفة
اولىظهريةزعنمة

؟اص7*زركوص2إ*!صلمعمودفقريمعدةخياشيمحمحعة ممل!)(اشوكيحبل!ريء

!ككلطا*كو

-و-؟-ء-!زر-!%لم-ء-كا-صدص/صسبر3ص!يمي!-----7--كا--تن-!--!؟!لأ6شئييعكس!ص-ير
لأءلا.ك!).يرع!سس3*ر-دماع

كابرحمزع!ثتيكؤقيبرشلى"8

لسرمشبكحر!-ير!---73-كا----كاضلعير!3كيم-!--!يخح!6كد؟أ"ضكا--صصسكا!!ا!مقد

.ءممرسم1قلبطعومالفم

حوصيهرعممهءامطصدريهزعمفة-حاالحيتوممدعم

الحسية،الأنابيبمنمعقدبنظامتنتهيالتيالصغيرةالمسام

بالمجالاتحساسةأنابيبوهيلورينزيني،قمارورةالمسماة

تحديدبعدالأسماكصيدالقروشوتستيم.الكهربائية

المنتجالصغيرالكهربائيالمجالإدراكطريقعنموقعها

تستعملأيضاالقروشأنويبدوخياشميمها.بوساطة

.والهجرةالملاحةفيالكهربائيإدراكها

القروشانواع

صفيحيةباسمالمعروفةالأسماكمجموعةالقرولقتتبع

والشفنينالورنكومنها،الغضروفياتمنوهي،الخيشوم

فيالقروشأنواععددكمتماماالعلماءولايعرف.البحري

ولكنهم،جديدةأنواعايعينونماوكثيرا،المجموعةهذه

هماالماضىفىمختلفيناعتبرانوعينأنيكتشفونأحيانا

بعضالبحثمنالجزءهذاويصفواحد.نوعالواقعفي

تماما.المعروفةالقرودق

المداريةالمياهفىوتعيش،م9طولها.المستدفئةالقرولق

ومن.المائيةالعوالقفقطوتأكل،والمعتدلةالمدأريةوشبه

كأنهاالماءسطحعلىالبطيئةالسباحةالقروشهذهعادة

الواقعفيولكنهانفسها،لتدفئالشمسفيتستلقي

الماء.سطحمنالعوالقتصفى

المياهفيالحياةالقروشهذهتستطيعال!ور.القرلتق

ولهذاالبحر.فيالصابةالأنهاردخولعاداتهاومن،العذبة

الأمازوننهرفيالثورقروشصيدتفقد،العسبب

المسيسيبىنهروفيبالهند،الجانجنهروفى،بالبرازيل

نيكاراجوابحيرةفيأيضاوجدتكما.المتحدةبالولايات

بنيكاراجوا.العذبة

الأنواعمنعدداالقروشهذهتشمل.مطرقةأبوقرش

منظرها.فيغرابةالقروشأنواعأكثرمنوتعتبرالمتماثلة

المطرقة،رأسالأنواعمعظمفيتشبهمسطحةرأسفلها

طوليزيد.المطرقةنهايتيعندأنوفهاوثقوبعيونهاوتقع

القرشويعيشقليلا.م6عنوأضخمهاالقرولقهذهأكبر

المعتدلة،الدافئةوالمياه،الضحلةالمداريةالمياهفىمطرقةأبو

.الناسويهاجم

وتعتبر،وقويةسريعةالقرولقهذه.الذئبالقرلق

هذايصادوحينمامراسا.القروشأنواعأشدمنواحدة

الذئبالقرشيعيشالهواء.فيعاليابالقفزيقاومالقرش

إلىطولهيصلوربما.المعتدلةوالدافئةالاستوائيةالمياهفي

والماكريلوالرنجةالمياسمثلبالأسماكويتغذى،م.53

الصيدقواربالقروشهذههاجمتوقد.سيفوأبي

السباحين.هاجمتكماالصغيرة

الحركةبطيئةأسماكوهي)النيرس(.الحاضنةالقرودتق

المداريةالمياهصخوربينوتعيع!.م5.4إلىطولهايصلقد

القروشأنواعمعظمعكسوعلى.الضحلةالمداريةوشمبه

على!إلماءتستطعالحاضنةقرولقفإنالأخرى

باستمرار،للسباحةبحاجةليعستفهيولذا،خياشيمها،

وتأكلالبحر.قاععلىحراكبدونماتستلقيوكثيرا

سرطانمثلالقاعفيالقاطنةالاسماكالحاضنقروش

هاجمتوقد.والروبيانالبحر،وقنافذوالكركند،البحر،

الضحاياأنغالباالهجومهذاوسببالناسالقروشهذه

ذيله.منالساكنالحاضنالقرشحمقبكلجذبوا

طويلةأسماكالقرولقهذه)الدراس(.الثعلبالقرلثن

المداريةشبهالمياهفىوتوجداسمطح،بمحاذاةتعومالذيل

القروش!هذهتستعمل.ذيلونصفها،م6لطولتنمووهي

صعقهاثملغذائها،أسرابفيالأسماكلجمعالطويلذيلها

أنهالنوعهذامنقرشأيعنيعرفولمأكلها.قبل

قبل.منإنساناهاجم

الضحلةالمياهفيتعيشقروشهيالوبيغونغ.قرولتق

فجواتأوكهوففىماتوجدوغالبالأستراليا.الشاطئية

وفممسطععريضرأسالقروشولهذه.المرجانيةبالحوأجز

بنيعموماوالجسم.الشراريبتشبهلحميةزوائدبهتحيط
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القرلقأسماكأنواعبعض

()الدراسالثلبلقرلق

م6إلىلطول

هذهوتنمو.باهتهحوافذاتوخطوطنقطمعاللون

عندخطرةميرطوأ!أ،م3منأكثرإلىلتصلالقروش

إثارتها.

هذهفإنالضخمحجمهارغم.الحوتقروش

ولذا،الصغيرةوالأسماكالمائيةالعوالقفقطتأكلالقروش

المدارية.المياهفيوتعيمقللإنسانمؤذيةغيرفهي

.خطورةالأكثراش!أسقرواضمنتعتبرالبيفاء.القرودق

الباردةالمعتدلةالمياهفىوتعيشطولأ،م5.6إلىوتصل

وتفترس،بقوةالبيضاءالقروشتسبح.المداريةالمياهوفى

والقروشالتونةوأسماكالبحرأسودمثلالكبيرةالحيوانات

صيدقواربوحتىالإنسانهاجمتوقد.الأخرى

.الأسماك

عدواليةطبيعةذاتقروش!وهيالرقطاء.القروش

اكتسبتوقد.المداريةوشبهالمداريةالمناطقبحارفيتعيح!

منالرغمعلىجسمها،علىالسوداءالخطوطمناسمها

ذيولالقروشولهذه.العادةفيمخططةليمستكبارهاأن

أمتارخمسةمنلأكثروتنمو.الشكلمنجليةتماماواضحة

الرقطاءالقروشوتتغذى.كجم008حتىوتزنطولآ،

البحر،وسلاحف،الدلفينتشملمتنوعةبفرائحه!

كثيرا.الإنسانوتهاجمالبحر،وسرطان،والأسماك

والناسشالقرو

مننوعا035حوالييوجد.القرلقهجمات

.الإنسانعلىأساسياخطرافقطسبعهاويمثل،القروش

خطر،أذىأوموتعنهالاينتجالقرشهجماتومعظم

المعروفةالمناطقفىتماماالحذراتخاذالسباحينعلىلكن

القرولق.بوجود

بامستمرارتأكلالقروشأنيعتقدونالناسكان

نأالزمنبمرورالعلماءوعرف،مباشرةإنسانأيوتهاجم

،طعامأسابئل!أولأيامتبقىالقروشأنواعبعض

ا!بيضالقرلئق

م5.6إلىالطول

!!

احو!لرقه

مأ2ءلىالطرل

وحيلي!لثو!يزأ!

فيالخزونبالدهنالفترةتلكأثناءتتعذىأنويحتمل

كبدها.

أحيانا،الناسالقرولقتهاجمأءاالعلماءيعرفولا

فيللسباحةالعامةالقواعدوتشمل،أخرىأحياناوتتركهم

إطلاقاتغطسولالاتسبح-ا:الآتىالقرولقتغزوهامياه

،مفتوحجرحوبكإطلاقاولاتغطسلاتسبح2.بمفردك

إطلاقالاتسئولاتغطس3-.القرولقيجذبفالدم

موقعلتحديدقليلةالفرصةحيثقذرد،مياهفيأوبالليل

بهدوءاسبحقرشا.رأيتإذافوراالماءاترك-4.القرش

تجذبربماالسباحةأثناءجسمكحركاتلأنتماما

الصغيرحتىقرلقأيإطلاقاولاتجرخلاتجذب5-.القرش

مؤذ.غيربداوإن

سفنبحارةيصيدالقرلق.الناسيستعملكيف

وزعانفهاجلودهاأجلمنأساساالقروشالتجاريةالصيد

القرلقجلدمن)القشور(الحراشفنزعفبعدولحمها،

منالصينيونيصنعكمافاخرا.جلداتصنيعهيمكن

الثمن.وغالىرائجاحساءالقرشزعانف

وتستبدل،كالموسىالحادةالأسنانسصمادله.الأبيضالقرشفم

الجديدةالأسنانرؤيةويصعب.القديمةبالأسنادلاش!هامحديدةأمشان

الفك!!.داحلبعيدالوجودها
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منكثيرلحمالعالمأنحاءمختلفمنأناسيأكل

مجموعةتستعملمثلا،بريطانياففى.القروشأنواع

بكثرةالكلبسمكباسمتعرفالقرش!أسماكمنصغيرة

وهذه،المقليةالبطاطسوشرائح،المسمكشرائحإعدادفي

زيتويحتوي،الصخريالسالمونبالمممتعرفالسمكة

وحتىأ.فيتامينمنكبيرةكميةعلىالقروشأنواعبعض

كبدزيتكانالعشرينالقرنمنالاربعينياتأواخر

.ألفيتامينالأساسيالمصدرهوالحوت

العشرين،القرنمنالخمعسينياتأواخرومنذ

واهتم.العلميالبحثفىبكثرةالقروشاستخدمت

يسبقلمالقروشأنبحقيقةبالذاتالطبيونالباحثون

يحميمااكتشافويأملون،سرطانيبورمإصابتها

.المرضهذامنالقرودق

سمك،الريمورا،الشفنين،بمالكلبسمكأيضا:انظر

اعيط.،الحيوان،الأسماك

(.القروش)أنواعالقردتقانظر:.الأييصالقرش

يسمى.القردقسمكأنواعأخطرمنالأرقطالقرش

علىوالظاهرةالمميزةالقاتمةللخطوطنتيجةالاسمبهذا

،الأزرقالرماديإلىعمومالونهويميل.وجوانبهظهره

متينةمسننةأسنانولهأمتار،خمسةنحوطولهويببن

المنشار.كأسنان

أنهاأي،الولودةالحيواناتمنالأرقطالقرشوسمك

من46حواليتفقسوهي،يفقسحتىببيضهاتحتفظ

أسترالياولاياتجمئمياهفىعادةوتعيم!الصغار.

أخرىأماكنفىعليهاالعثوريمكنكماتسمانيا،باستثناء

الشهورفترةخلالالشماليالأطلسينهايةفيحتى

الدافئة.

(.القروش)أنواعالقرلتق:أنظر.الحوتيالقرلق!

مفترسوهو،السمكأنواعأحدالرطديالقرش

وثقيلةضخمةأبدانذاتالرماديةوالقروشالبشر.لبنى

ذاتوبنيةرماديةأجسامولهاأمتار،3إلىطولهاويصل

طويلةوأسنانها،كبيرةوزعانفبيضاء،سفليةجوانب

سواحلمنبالقربالأسماكهذهوتعيش.ومتعددةحادة

المياهفيتشاهدماونادراأستراليا.ولاياتجميع

.الأسماكتقتاتحيثالبحر،عرضتفضلإذ،الساحلية

.(-م8091،هـ-أ623)يوسص،قرش

وجوهبتصويراشتهر،الأصلتركيكنديمصور

لقرش.والفنونوالأدبالسياسةفيالعالميةالشخصيات

فيوالظلالضوءوضعفيهيتمرزيزا،فوتوغرافىألمملوب

بسيطة،وأساليبه.الدراماتيكيالأدرلإحرازشسديدتباين

والإيماءاتالطبيعيةوالتعابيرالمى،عدةالأشياءيستخدمفهو

شخصياتهم.كشففيلتساءدلأشخاصه،المميزة

علىونشرت)الضوئية(ال!وتوغرافيةقرشصورطبعت

المتاحف.منكثيرمقتنياتإلىضمت!.كماواسعنطاق

البريطانيالوزراءلرئيمم!صوراث!رةالأكثرصورهوتشمل

كنيديجونالمتحدةالولاياتورف!،تشرتشلونستون

آينشتاين.ألبرتالمشهورالمولدالألمانيوالفيزيائي

عاموفى.التركيةبأرمينيامرد!نفيقرلقولد

التصويرعلمهأنبعدكنداإلىعمااأحضره،أم429

بوسطن،فىبعدفيماضلقعمل.الفوتوغرافي

الزمنمنلفترةالأمريكيةالمتحدةالولايات،مالمماشموسيتس

.الوجوهبتصويرعرفمصوروهوجارو،هـ.لجونصبيا

فيبهالخاصةالتصويرقاعةقرشافتتحأم329عاموفي

.ام469عامفيكنديامواطشاوصاربكندا.أوتاوا

القرشى.كثيرابنانظر:كثير.ابن،القرشي

بكار.بنالزبيرانظر:.للهإعبدأبوالقرلتي،

القرشى.محمدازردر:.محمد،المرشي

تسجلمستديرةمسطحةأسطوانةاليصريالقرص

هذهتسمى.النصوصأوكور،واله،لأصواتاعليها

وعرضتسجيلفيالضوءلاكلمتخدامنظرابصريةالأقراص

البصريةالأقراصقطرقياسيبلغفيها.المسجلةالمعلومات

دمحم.36إلى8من

طبقةتكسوهاالبلاستيكمنالبصهسيةتصئالأقراص

الطبقةوتحمي.عاكسةأخرىمادةأيأورقيقةفلزية

.أخرىأضرارأيأوالخدشمنالقر!ءالرقيقةالبلاستيكية

.القرصعلىمركزاضوئياشرناعاالليزرجهازويسلط

مجهريةعلاماتأورموزأالليزرأشمالةتولد،التسجيلوأثناء

الأقراصومعظم.المعلوماترمواتمثلالقرصعلى

ليزرويقومرقميةرموزشكلفىالمعلوماتاتخزنالبصرية

يدوربينما،عرضهإعادةأثناءالرموأبقراءةقدرةأقل

ثمومنخاص،عرضجهاز/علىمتناهيةبعسرعةالقرص

حاسوبية.بياناتأوصورأوأصواتإلىالمعلوماتتتغير

أقراعالفيديوتدعيالتيالب!كريةالأقرأصتحمل

التصجيلمسبقةموادالمدمجة)الأسطوانات،(والأقرا!

وأتناظريةبطريقةبرامجا-لماسوبأشرطةوتسجل.فقط

وتخزنالتلفاز.فيالبرأمج!رضلإعادةرقميةغير

أنظمةفيبثهادلإعادةالجودةعاليةأصواتاالمدمجةالأقراص
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وأالصورتحفظالمدمجةالأقراصوبعض،للغايةدقيقة

الصوتالمدمجةالفيديوأقراصوتخزن.النصوص

جهازفيدقيقةأنظمةفىعرضهاإعادةليتسنىوالصورة

التلفاز.

ثمفقط،الذاكرةفىحفظماالمدمجةالأقراصتقرأ

اننشردوروتستخدم.الحاسوبفىالمعلوماتتخزن

إلكترونية.معلوماتقاعدةلتوزيعالمدمجةالأشرطةا

وأمسبقةبموادالمحملةالبصريةالأقراصمسحولايمكن

ذلك.أضحقيقتجريأبحاثاهناكأنإلآعليها،التسجيل

علىالمستخدمينالبصريةالأقراصبعضتساعد

)الويرم(،الدائمالقرصوفي.بأنفعسهمالموادتسجيل

المادةم!حيم!شولاواحدةمرةالأسطوانةتسجيليمكن

والمصالحالشركاتمنكثيردرجتوقد.المسجلة

الويرم.نظامعلىالمهمةالوثائقتخزينعلىالحكومية

ومراتمرأتللمسحالقابلةالأشرطةاستعمالويمكن

للتسجيل.

الأشرطةمحلأصبصريةأالأقراصحلتوربما

.الحاسوببياناتلتخزينالممغنطةوالأ!عطوانات

المعلوماتمنقدرأكبرحفظالبصريةالأقراصوباستطاعة

العثوريمكنكما.الم!غنطةالأسطواناتتستطعهمماوأكثر

ثانية.عنتقلوبسرعةويسربسلاسةالمعلوماتعلى

المدمجة.الأسطوانةالفيديو،قرص:أيضاانظر

أ!سل(،ا)صاعةالنحلعسلانظر:.العسلقرص

(.العسل)صناعةالنحلة

عديهتسجلمسط!دائريقرصالفيديوقرص

التلفاز.أجهزةشساشاتعلىعرضهالإعادةالموضوعات

عرضجهازيشبهجهازعلىالفيديوقرصتشغيليتم

ويمكن،الأصواتتسجيلفىالمستعملةالمدمجةالأقراص

لعرضتلفازبأيالفيديوقرصعرضجهازتوصيل

الفيديوقرصمحتوياتوتكون.الأقراصمحتويات

قرصلعارضيمكنولا،المنتجينبوساطةسلفامسجلة

الفيديو.أقراصعلىالتسجيلالفيديو

فلزيةبمادةوتطلىالبلاستيكمنالفيديوأقراصتصنع

فىالحجمالميكرسكوبيةالحفرمنالبلايينوتحفر.عاكعسة

وهذه.تصنيعهأتناءالقرصسطحعلىحلزونيةمعسارات

لفوعند.والأصواتالمسجلةالصورتمثلشفرةالحفر

ثمومن،الشفرةهذهقراءةتتم،الدورانطاولةعلىالقرص

.العرضجهازبوساطةتلفازيةإشاراتإلىتحويلهاشم

أقراصفيالخزنةالمعلوماتلقراءةالضوءيستعمل

الأقراصمنذلكغيرأوالمدمجةالأقراصأوالفيديو

فرص

ا!او
حاليررتحمع

ترصحمرة

صوءمحعص

!

إ

!

علىالمسحلةوالأصواتالضوءتححويليقومالفيديوقرصعارض

الحهازداخلالموجودالليررمصدريقوم.تلفاريةإشاراتإلىالقرص

جهازيقومث!سريعا.يدورالديا!رصاسص!ءعلىضوءحرمةلتوحيه

.القرصسطحمنالمحع!صأصوءابقراءةللضوءحساسآخر

ضوءاينتجليزرجهازالعرضجهازداخليوجد.البصرية

الضوءهذاوينعكس.القرصسط!حإلىوموخهامركزا

قراءتهويتم،السطحعلىالحفرتمثلهالذيأصشكلاحسب

تحويلذلكبعديتمثمللضوء،حساسجهازبوساطة

تلفازية.إشاراتإلىالمقروءالشكل

بدايةمنذالفيديو،أقراصتطويرالمنتجونبدأ

الترويحأجلمن،أساسيةبصورةالعشرينالقرنسبعينيات

البدايةفيأنتجتالتيالأقراصفيواستعملت.المنازلفى

المعلوماتلقراءةالليزرشعاعمنبدلأالتسجيلإبرة

.القرصفيالمسجلة

تضررت،العشرينالقرنمنالثمانينياتبدايةوفي

أجهزةانتشاربسببكثيراالفيديوقرصمبيعات

ثمانينياتمنتصفوفي.الأشرطةعلىالفيديوتسجيل

شراءوأصبح،الاقراصهذهإنتاجتوقفالعشرينالقرن

التعليميةالمؤسساتعلىمقصوراالليزرأنظمة

والصناعية.

تزايد،الميلاديالعشرينالقرنثمانينياتنهايةوفي

فييرغبونالذينالأفرادلدىالفيديوبأقراصالاهتمام

وقدم.منازلهمفيوالصورةالصوتجودةمنعاليةنوعية

استخدامبإمكانهاعرضأجهزةالمنتجينمنالعديد

عدةبدأتذلكوبعدالفيديو.وأقراصالمدمجةالأقراص



والموسيقىالأفلامتتضمنالتيالفيديوأقراصمنأنواع

الظهور.فىالترويحألوأنمنذلكوغير

المدمجة،الأسطوانة؟البصريالقرصأيضا:انظر

التلفاز.

وسرقتها.اسمفنبمهاجمةيقومشخصالقرصان

،مغامرونفهم.شتىصفاثاللصوصهؤلاءعلىوأطلق

نظاميين،غيرعسكريونومغامرونبحر،ولصوص

عنالقراصنةويختلفبحار.وجوابو،وأفاقونونهابون،

يأجانبمنلهممرخصغيرفالقراصنةالبحربمغزاة

مهاجمةالبحرلغزاةتجيزمعينةدولكانتبينما،دولة

البحرغزاةيعتبرلالذلك.الحربزمنفىالعدوسفن

غزأةمنالنوعيةهذهتحقالبربرغزاةويدخل.قراصنة

سبيلفىمجاهدينمسلمينكانواهؤلاءلأنالبحر،

.اللإسلام

السفن،ينهبونالقراصنةكان،بعيدةأزمانومنذ

الأبيض،البحرانوكان.الساحليةالمدنعلىويغيرون

فترتهافي،القرصنةأعمالميدانهما،والكاريبيالمتوسط

الثامنالقرنإلىعشرالسادسالقرنمنالممتدةالرئيسية

هنري:الفترةهذهقرأصنةأشهرومن.الميلاديينعشر

معظموكانكد.وليليمالسوداء،اللحيةوذومورجان

منكانمنهمقليلاعدداأنإلا،الرجالمنالقراصنة

النساء.

أنهإلاوالممع،نطاقعلىالقرصنةاختفتوالان

بحرفيهابما،المناطقبعضفيهجماتبعضأحياناتحدث

تايلاند.وخليجالجنوبيالصين

إلىالناسبعضيتحول.يعيشونالقراصنةكانكيف

فيالقاسيةالحياةكانتفأحيانا.مختلفةلأسبابقراصنة

سفنهمقادةعلىالتمردإلىشرفاءببحارةتؤديالبحر

ماكثيراكانواالرجالهؤلاءومثلعليها.والاستيلاء

.الحياةقيدعلىالبقاءمنليتمكنوا،القرصنةإلىيتحولون

للغنىطلبا،قراصنةأصبحواآخرونرجالوهناك

ينخرطونكانواالبحر،غزاةبعضفإنكذلك.والمغامرات

.الدولبينتتوقفالحروبكانتعندما،القرصنةفي

القراصنةعلىوالأفلاموالتخيلاتالأساطيرأضفتولقد

القرصانالأساطيرهذهصورتإذ.ورومانسيةمثيرةصورة

فيوأحيانا،الملامحعنيفملتحرجلبصورةالنموذجي

العنق،طويلأسودحذاءمنتتكون،جميلةملابس

حاملا،أنيقوصديري،الركبةحتىقصيروسروال

حزامه.منشدلىطويلاوسيفاوخناجرمسدسات

معظميكونأنالمحتملفمنالحقيقيةالحياةفيأما

الأغلبعلىكانوافقد.بائسةحياةعاشواقد،القراصنة

155القرصان

بجراحمتأثرينمنهمالكثيرواصاتومشاكسين،سكيرين

يتعرضبعضهمكانكما،الأهراضنتيجةأوبها،أصيبوا

وأ،أنفسهمبحارتهمجانبمز،،عليهمالنارلإطلاق

السلطاتتلقيأو،مهجورةةجزيمساحلإلىينفون

.بالإعدامعلهموتحكم،عليهمالقبض

لهؤلاءالشرعىغيرالحياةبأسل!منالرغموعلى

قواعدلهمينشئونكانواأطنمهممعظمفإن،القراصنة

الأطقمهذهأعضاءكانإذأ.سفنهمتحكموأنظمة

عقوباتقانونويسنون،الاخرينوالفسباطالقائدينتخبون

مكافات،سلميضعونكانواكما،الاتفاقياتمخالفةضد

الغنائم.فيشخصر؟كلنصيبلتقرير

القراصنةسفنكانتام،007سنةحواليوحتى

بدأواذدكوبعد.الدمويةالرايةيسمىأحمرعلماترفع

الهياكلمثل،معينةشياءأتصصرأعلامايستخدمون

أكثروكان.الرمليةوالساعاتالملت!،،والسيوف،العظمية

جمجمةعليهكانالذيالعلمذل!ثشيوعاالقراصنةأعلام

رمزوأصبحسوداء.خلفيةعلىبيضاءمتقاطعةوعظام

(.المرح)روجرروجرجوليباسميعردتهذاالقراصنة

هجومأيلصدالسلاحتحملالتجاريةالسفنكانت

عادةكانالقراصنةسفينة،لاقمعددأنإلاعليها.يقع

عليهاالتغلبمنيمكنهمما،الأضرىالسفنطواقميفوق

وكان.السفينةظهريعتليأنب!د،الموأجهةصراعفي

مسدسا،تشملالأسلحةمنشتىأنوا!،يحملكانالقرصان

القراصنةمعظ!اوكان.القطلسسميمحدئاومميفاوفأساوخنجري!،

.الرجالمن
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أولأبالقيامالتجاريةالسفنعلىيستولونالقراصنة

ظهرهاباعتلاءثم،السفينةقرببمراكبهمبمناورات

متقاربة.السفنتظللكيوالحبالالخطافاتباسشخدام

تسافرماكثيرا،ثمينةشحناتتحملالتىالسفنوكانت

ماكثيراالأعاصيرأنإلا،للحمايةطلبامجموعاتفي

بينها.تفرقكانت

المدنالقراصنةهاجم،السفننهبإلىوبالإضافة

يحتجزوننواوكا.أسرىأهلهاوأخذواالأبرياءوقتلوا

للحصوأيعذبونهماوأحيانا،الفديةلطلبالأسرىبعض

أدأسةإلاتوجدلاأسهغير.الخبأةالثرواتعنمعلوماتعلى

أجحرافىبضحاياههايلقونكانواالقراصنةأنعلى،قليلة

السفينة.فوقمن

معظماحدثتلقد.المتوسطالأبيضالبحرقراصنة

الساحلامتدادعلىالقديمةالأزمنةفيالقرصنةأطأعما

القراصنةهددحيثالمتوسطالأبيضللبحرالشرقي

الطعامإمداداتروماعنوقطعوا،الرومانيةالإمبراطورية

القواتبدأت.مق67عاموفى.الأخرىومواردها

منالمنطقةلتخليصبحملةالعظيمبومبىبقيادةالرومانية

.!شواتلعدةالقراصنة

أناسبهايقومكادالهجماتتلكمنكثيراأنغير

المسلم!!ب!!أصراعاإطارففى.بالقرصنةاتهامهميصعب

أ!بأعمااطسلمينبعضقامآنذاكالنصرانيةالأوروبيةوالدول

ومن،أضصرانياالنفودوردبلاده!اعنالدفاعإلىتهدف

الدولمنوغيرهاوأسبانياوإيطاليافرنساسفنمهاجمةذلك

واستمرت.الهجماتتبادلهمكانتالتىالنصرانيةالأوروبية

القواتاستولتأنإلىالمتوسطالبحرفيالعملياتهذه

لقد.ام083سنةالجزائرفيالقرصنةقاعدةعلىالفرنسية

الحقيقيهدفهالكنفرنسا،أعلنتهالذيالهدفهوهذاكان

حتىطويلةلسنواتاستمرماوهذااستعماريةغايتهكانت

تمافا.القرصنةعهدانتهىأنبعد

المنافسةأدت.أخرىومناطقالكاريبىالبحرقراصنة

أ!ساد!!اأغرنافىالأخرىالأوروبيةوالدولأسبانيابين

حديثا،المكتشفتينالأمريكتيناستعمارإلىالميلاديعشر

003طوالالبحرهذافىالقرصنةأعمالانفجاروإلى

جزرعلىأممبانياسيطرت0551عامحلولومع.سنة

أخذتلهذاونتيجة.الجخوبيةوأمريكاالغربيةالهند

والفرنسيين،والهولنديينالإنجليزالقراصنةمنعصابات

فيممستع!راتهاونهبأسبانيا،سفنبسرقةتقوم

الذينالبحركلاباللصوصهؤلاءمنوكان.الأمريكتين

الأساطيلعلىللإغارةإنجلترا،م!!ةإليزابيثأرسلتهم

السيرمثل،شهرةذووبحرقادةمنهموكان.الأسبانية

هؤلاءارتكبوقدهوكنز.جونوالسيردريكفرانسيس

وعظامحمحمةصورة!يعامش!،!شكاتالقراصنةأعلام

!ميصأوعظميهي!!رسميحمللعصها-حطح!دلك.متقاطعة

كالتالأسمل(إلىالأعلىا)مراجساراإلىالأعلاءوا.ر!ليةأوساعة

إلىالأعلامأمالو.وإدوارد،رورصشبارللسممواير،إيمالول!صأحط

قرصالى.أيإلىدسسهايمكنللمأيميرا

أسبانياعلىالحربالملكةتغلنأنقبل،قرصنةأعمال

بحر.غزاةإلىبذلكليتحولوا

أستوطن،الميلاديعشرالسابعالقرنأوائلوفي

منوغيرهم،والهولنديونوالإنجليزالفرنسيونالبحارة

فىأخرىوجزراوتورتوجاهسبانيولاجزرالأوروبيين

والمدنالعسفنعلىيغيرونوأخذوا،الكاريبيالبحر

وقد.مغامرينقراصنةإلىتحولواماوممرعان.الأسبانية

علىمدينةمنهمتنجوتعدلمأنهحتىهؤلاءعددازداد

ماعلىتمتدكانطالتيالمنطقةوهي،الأسبانيالبرامتداد

هؤلاءأشمهروكانوفنزويلا.بكولومبياالانيعرف

سنةقادالذيالإنجليزيمورجانهنريالمغامريناغراصنةا

وتدميرهابنمامدينةلنهبمغامر،قرصانالفيئأم671

الوسطى.أمريكافيالأسبانيةالمدنأكبركانتحيث

بحرغزاةيخدمون،المغامرينالقراصنةهؤلاءبعضوكان

الأمر.هذامثليوافقهمعندما

فىالقراصنةجدالميلاديعشرالسالغالقرنوخلال

المناطقعلىبالإغارةبعضهمفقام،جديدةأهدافطلب

وحوالي.الهادئالمحيطفيالأصعبانيةالسيطرةتحتالواقعة

السفنبمهاجمةالأوروبيونالقراصنةبدأام096سنة

منالقريبةالمياهفىبالإبحارلعضهموقام،دولةلأيالتابعة

الأخباركانتكذلكإفريقيا.غربىفيالرقيقتجارةمراكز
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المحيطإلىآخرينقراصنةتجذبالكبيرةالثرواتعن

السفنيهاجمون،هناكإلىيصلونعندمافكانوا،الهندي

.والعاجوالمجوهراتوالتوابلالحريرمنبالنفاشالمحملة

مدغشقر،سكانبينالقراصنةهؤلاءمنكثيراستقروقد

يكونوقد.الإفريقىالبرمنالشرقإلىتقعجزيرةوهى

الذينالقراصنةبينشهرةالأكثرهوكد،وليمالأسكتلندي

لإلقاءكدأوفدتقدإنجلتراوكانتبمدغشقر.ارتبطوا

وأصبحمعهمصداقاتعقدأنهإلا،القراصنةعلىالقبض

قرصانا.نفسههو

أمريكاإلىاهتمامهمالأوروبيونالقراصنةوجهكذلك

جزرفيلهمقاعدةمنهمعددفأقاموأوروبا،الشمالية

هذافيتبحرالتيالعسفنمنهايهاجمونكانواالبهاما،

هورنيجولد،بنيامينالقراصنةهؤلاءقادةمنوكان.الطريق

القراصنةبينمنوكان.فينوتشارلزراكهامجاكوكاليكو

بونيآنهماامرأتانالرجالهؤلاءمعيبحرونكانواالذين

غيرهمنأكثراشتهرالذيالقرصانأنغيرريد.وماري

المعروف،تيتشإدواردكان،الفترةهذهفىالسيئةبسمعته

فيالرعبأثارالذيوهوالسوداء،اللحيةذيبلقب

وقد.أم718و1717عاميوفرجينيا،كاروليناسواحل

السوداء،اللحيةذيبمطاردةفرجينيامنصغيرأسطولقام

الثامنالقرنعشرينياتنهايةومع.أم718سنةوقتله

معظمالبريطانيةالملكيةالبحريةأنهت،الميلاديعشر

العالم.فىالأوروبيينالقراصنةأنشطة

السابعالقرنأوائلمنبدءاالاسيويون.القراصنة

آسيا،فىأقطارمنالقادمونالقراصنةأخذ،الميلاديعشر

فيالأخرىالتجاريةوالسفنالأوروبيةالسفنبمهاجمة

مقاومةبأعمالالعربقاموقد.الامميويةالبحارمنكثير

كماالهند،فيمالابارسواحلقبالةالقراصنةهجماتضد

الصينبحرفيالسفنيهاجمونالماليزيونالقراصنةكان

قبالةيبحرونفكانوا،والصينتايوانقراصنةأما.الجنوبي

ودولبريطانيابحريةأنإلا.واليابانالصينسواحل

التاسئكشرالقرنمنتصفحلولمعتمكنت،أخرى

ومنالقراصنةمعظممنالبحارتخليصمن،الميلادي

الاسيويون.القراصنةضمنهم

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

المسلحةالأهليةالسفينةالدي!خير،لرلروسة

وليم،كدتاريخئر،الجزا

جاد،لافيتنسيسفرالسيرا،دريك

هنريالسير،مورجانالبردردول

الطيران،الطائراتخطفانظر:.الجويةالقرصئة

(.للطيرانجديد)عصر

السند،(بمالحياةعلى)التأ!ينالتأمينان!:.افص

(.القروض)منحالمصر!

منالأشخاصيمكنإجراغالائتماذبالقرص

لديهميكنلمولوحتىخرندماتأوسلععلىالحصول

لاالذيالشخصفمثلافورا.ثمنهالدفعالكافيالمال

نأيجوزبالكاملمنزلأوسيارةثممقفورايدفعأنيستطيع

.بقرضيشتري

منعليهمماسدادفيالمةتحرضينالمقرضونيأتمن

علىيعملهذالأنقرضاصترينالمتالبائعونويمنح.ديون

علىفائدةالمشترييدفعأنالإيعىومن،المبيعاتزيادة

إرادتهمبمحضالقروضعلىفائدةالمشترونويد!.ذلك

سدادمقابليريدونهماكلمنالاستفادةيمكنهملأنه

محرمةربويةزيادةالإسلامفيف-الفائدةوهذه.الثمن

.نظام،سلاميل!ادلافساا،لرباا:نظرا0شرعا

عندهيمكنالذيالمدىالائتمانيةالأهليةتقديريحدد

ومن.المالاقتراضأوبقرضأكساءماشركةأولشخص

الدخل،الائتمانيةالأهليةتحديدفي؟تسهمالتيالعوأملبين

اسمابقة.الائتمانيةالمعاملاتوسجلات،الماليوالضمان

بتجميعالائتمايةالمكاتبتى!ىالتيالهيئاتوتقوم

المعلوماتهذهوتقديمالاهـ!انية،الأهليةشهادات

.الإقراضومؤسساتالتجاريةوالشركاتللمحلات

فىوالإسهامألاقتصاديالنموتعزيزالقروضتستطع

استخدامإلىالتجاريةالتكركاتوتلجأ،الدولةثروات

فيمنهارغبةالمعداتشراءأوالمصانه(لإقامةالقروض

القروضالحكوماتتستخدمك!!السلقإنتاجزيادة

العامةالمشروعاتمنوغيرهاوالطرؤا،،المدارسلإنشاء

.لأخرىا

،للقروضرئيسيةأنواعثلاثةهناك.القروضأنواع

والقرص،التجاريوالقرض،بالاستهلاالقرض:وهى

.الاستثماري

أموالإنفاقمنالمستهلكينيمكنالاسدهلاكيالقرض

الدينوحساب.القرضعلىكولالحصوقتلديهممماأكثر

الاستهلاكي.القرضأنواعأحدهوالائتمانيالحسابأو

نايتعينلكن،فائدةأيتشمللاالدينحساباتومعظم

بوساطةشرأؤهاتمالتيالسلع!منبالكاملالمشترونيسدد

بالكاملالمبلغسدادشمالموإذاشهرئآ.الدينحساب

منالكثيرتحطلبالحالةتلكفيبالمحدد،الموعدبحلول

المصارفوتصدربفوائد.أسدادايتمأنالدينحسابات

علىالحصولفىاستخدامهايمكناثممانيةبطاقات

الشركاتمنوغيرهاالمطاعموفي،المحلاتمنمشتريات

الاستهلاكيالقرضمنآخرنوعوثمة.الأخرىالتجارية
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البئأساسعلىالمدفوعاتسدادويتما،بالتقسيطالبيعهو

فىوت!صنعليها،متفقمحددةفترةخلالبالتقسيط

.بفائدةمصحوبة،الحالاتمعظم

تنميةفيأششرحصاتتستخدمهالتجاريالقرض

منالقروضتسددأنالشركاتهذهوتتوقعأعمالها.

فيالقروضهذهمعظ!اسدادويتم.الفائضةأرباحها

الأجل.قصيرةالقروضرسميتولذاأشهر!شةغضون

تمتدفترةخلاليسددقرضالاستنماريالقرض

أغرشضامنأضوعاهداويسمىأكثر.وربماعافآ،لثلاثين

ركل،ذلكعلىالأمثلةبينومن.الأجلطويلةالقروص

أخجاريةاأحشركاتاوتستحدم.التجاريةوالسنداتالبيوت

بناءمتلكبير،بمشرشعتقومعندماالامحتثماريالقرض

ما.مصنع

منتسلمتهاانتىالأموالتأخذ.التسليفمؤسسات

شكلعلىوتمنحهاالاخرينالعملاءمنوغيرهمالمدخرين

المؤسساتهذهوتشمل،للأموالالمحتاجينلأولئكقروض

وشركاتالائتمانيةوالاتحاداتالبناءوجمعياتالمصارف

التأمين.وشركاتالمال

وتشم!!،بهالخاصالعقدفيقرضأيشروطوتحدد

يدفعو.أضمانارالاستحقاقوأجلالفائدةالشروطهذه

تعويفرصبمثابةأغائدةاهذهوتعدللمقرضالفائدةالمقترض

انتظارفترةعنوالمقترض!،أ!الماامحتخدمعنللغيرالتنازل

الأستحقاثا:أجلى.أ!ألمااهذافقدمخاطروعن،القرضسداد

أما.القرضفيهيسددأنيجبالذيالنهائيالموعدهو

للمقرضالمقترضبهاشعهدالتىالقيمةمننوعفهوالضمان

عقدفمثلاالوعد.حمسبالقرضتسديدعدمحالةفي

اينزل.رهنضمانهوالمنازلأحدملكية

علىالائتمانيالقرضتيسريؤثروالاقتصاد.القروض

وعندماالأسعار.ومستوىالاقتصاديالنمومعدلمنكل

بإمكانيكونقرض،علىالحصولالسهلمنيكون

علىطلبهمايزيدوبالتالياحتياجاتهممنالمزيدشراءالأفراد

تقوم،الطلبزيادةمقابلوفى.والخدماتالسلعشعراء

زيادةبقصدالعمالمنالمزيدبتشغيلالتجاريةالشركات

شراءمنالشركاتالاثممانيةالقروضتمكنكما.الإنتاج

الإنتاجيواكبلمإذا،أنهبيدالإنتاجلزيادةجديدةمعدات

الزيادةوتس!ى.ترتفعأنلابدالأسعارفإن،الطلب

المالي.التضخمالأسعارفيالمستمرة

منحفي،التضخمفتراتخلال،المقرضونيترددقد

للنقود.الشرائيةالقوةمنيقللالماليفالتضخم.القروض

بضائعتشتريالمقرضونيستردهاالتيالنقودفإنثمومن

توقعماوإذا.أقرضوهالذيالمبلغمنأقلوخدمات

يلجأونقدفإنهم،الماليالتضخمافترةاستمرارالمقرضون

قيمةفيالخسارةلتعويضالفائدةأسعارزيادةإلى

علىالحصولالصعبمنيصبحوعندما،أحملاتا

وقد،معاكسموقفذلكعنيشحرتقدفإنه،القروض

ربماأوالتضخمويقل،الاقتصاديالنشاطمؤشريهبط

يتوقف.

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الفائدةالباءحمحيةالائتماىالاتحاد

المحترفالمسشرهنلعقارياشه!امنماا،لإسلاميالاقتصادا

المصرفبالتقسيطاحتراءاالائتمادبصاقة

التحصيلوكالةالتمويلشر!صةاضصحما

العصورفيالمدنأعظممنواحدةكالتقرطاج

شمالىفيجزيرةشبهعلىيقعترياتجارثاومركزا،القديمة

قرطاجوكانت.الحاليةتونسمدينةمنبالقربإفريقيا

الفينيقيونالبحارةأسسهاأضياالمستعمراتمنواحدة

هولقرطاجالفينيقيوالاسم.وملاحياتجاريامركزا

.الجديدةالمدينةأوالجديدةالعاع!مةومعناه،كرتاداشت

شبهفيلموقعهانظرابسرعةترطاجنمت.قرطاجأهمية

الذيوهو-الموانئأحدوكان.أطمتازيناولميناءيها،جزيرة

لإيواءيكفىبماكبيرأ-المدينةجدرانداخ!!يقعكان

الشطرأنحاءمعظموخضعت.الحربيةاسفرمنالمئات

ولعمردينياأسبانياوجنوبيلإفريقياالغربىاصشماشا

وكان.قرطاجلحكمصقليةمنالغربيوالشطروكورسيكا

غيرهامنبالتجارةاهتماماأكثرقرطاجسكان

القوةيستخدمونكانوافإنهمذلكومع،كالفتوحات

ضرورئا.كانذلكبأنشعروامامتىالعسكرية

منمستعمرينفإن،للمؤرخينوففا.تاريخيةنبذة

علماءأنغير..مق481عامفيقرطاجأدسسواصور

يزيدآثارعلىيعثروالمقرطاجأنقاضفىنقبواالذينالاثار

الميلاد.قبلسنة075حوالىعلىعمرها

أحزاءعلىهيمنتقدكالتإفريقيا،لتحمالىكطقديمةمدينةقرطاج

المتوسط.الححرفيواسعة

خ!،!لإ--!نزهـ-

لوليما!7!حسحس!ج!ت)

!فريقيا-رج!خ!

مملىنججأه!ر



915حازم،جنيطاالقر

فيقرطاجفتحهمبعدالرومانيونشجمدهااليسار()إلىمبادوبقايا،الحاليةتونسمدينةحارجتقع(اليمين)إلىكهفيةبيوتاتتضمنقرطاجأطلال

المدينة.الوالدالاحتاحعندما،الميلاديالحامسالقرنحتىقرطاجالروماليونوحكمالميلاد.قبلالثاليالقرن

نتيجةبالضعفالأخرىالفينيقيةوالمدنصورأصيبت

،المتكررة(الكلدانيين)أووالبابليينالاشوريينهجمات

حواليبعدحربدونمستقلةقرطاجأصبحتثمومن

الفينيقيةللأراضىزعيمةإلىوتحولت.مق006سنة

الغربية.

فقد،جديدةمسؤولياتإليهاأضافتالزعامةهذه

فيالإغريقيةالقواتمعمستمرةحروباقرطاجخاضت

شعبوهممإلأترسكانيين،قرطاجوتحالفت.صقلية

الأترسكانيينقوةأنبيدإيطاليا.أواسطفيعاش

.م.ق048عامومن..مق005سنةبعداضمحلت

ولم.بصقليةهيميرافيقرطاججيشالإغريقسحق

الشرقيينالفينيقيينمنعونعلىالحصولقرطاجتستطع

الغزوفياشتراكهمخلالسفنهممنالعديدفقدوأالذين

.لليونانالفارسي

وتحولوالتدهور،العزلةمنبفترةقرطاجمرتثم

حكمإلىالواحدالرجلحكممنفيهاالحكمنظام

السلطةولكن،المواطنينمنبرلمانهناكوكانالأقلية

الجيعشوجنرالاتالقضاةأيديفيكانتالحقيقية

النبلاء.ومجلس

سنةحواليفيأخرىمرةصقليةفيقرطاجوتوسعت

وآخر.حينبينصقليةمعظموحكمت.مق041

الحروبسميتحروبثلاثوخسرتقرطاجوخاضت

218وبين،.مق42وا426عامىبين،رومامعالبونية

العبقريوكاد..مق641و941وبين،.مق02وا

الثانيةالحربفيينتصر،قرطاجيجنرالوهو،هانيبال

الثالثة.الحربفيدمرتقرطا!ولكن،قرطاخلصالح

مدنمنمهمةمدينةقرطاجأصبحتبعدوفيما

منواحداأوغسطينالقديسندطو،الرومانيةالإمبراطورية

.م043سنةحواليقرطاجالواندالواجتاحسكانها.أشهر

ادحرفي!ل!ج!ق!إىلىم!ررؤقرطول

سكانهاعدديبلغأسبانيا.جنوبيالمتوسطالأبيض

منواحدةوتضمضخم،مرفأوب!ا.نسمة736.166

المنتجاتالمدينةوتصدر.مبانيةالأكلالبحريةالقواعدأهم

حبالمصانعهاوتنتجوالحديد،الرصاصوخامالزراعية

الكيميائية.والموادوالأشرعةالسفن

جذبتقدقرطاجنةمنهـببالفالمناجمكانت

،.مق225عامنحوالمديخةأسسواالذينالقرطاجنيين

نابليونوجهفيهبواالذينالأا.ائلبينمنسكانهاوكان

للأسطولمقراالمدينةواستصلىمتام،808عام

الأسبانية.الأهليةالحربخلالالجمهوري

-1121هـ،486-06)8حازم،القرطاجني

حسنبنمحمدبنازم-الحسنأبوام(.285

الوفاةتونسيالمولدأندلسي!ونافأديب.القرطاجني

.للهجرةأسابعاالقرنفيمشهوروشاعر

يعملأبوهوكان،الأندلسبىسرقيقرطاجنةبمدينةولد

والدعةالرفاهيةتسودهاهنيئةنشأةحازمنشأبها.قاضيا

إلىانصرففقد،والتحصيلالدرسعنتصرفهلمولكنها

صغيرا،الكريمالقرانفحفظأظفارهنعومةمنذبجديةالعلم

الفقهمنشيئاعنهأخذحيث01أساتذتهأولوالدهوكان

العلممراكزبينالتنقلفيأ-شذثم،العربيةومبادئ

الدراساتمضمارفيالأساتذةنابهيعنبحثابالأندلس

أخذممنوكان،والبلاغية،نويةوالك،والنحوية،الشرعية

وقدالشلوبين.عليوأبو،اضيوالعرأ،الطرسونيعنهم



قرطبة016

أصثسعروا،والخطابة،المنصه!!دراسةإلىالشلوبينشيخهوجهه

الأنظار.ولفت،أقرانهفادتىحتىفيهافبرع

كبرياتمنعددسقوطشهدتفترةفيحازمعاش

فيقرطبةسقطهتفقد،النصارىأيديفيالأندلسيةالمدن

.شهيرةأخرىمدنبقليلذلكبعدتبعتهاثمهـ،633مشة

المغربإلىيهاجرونفأخذواالمسلمينعلىالخوفومحيطر

لم،ولكنهمراكمقإلىالأندلستركمنبينمنحازموكان

التيالسياسيةالاضطرالاتلسببوذلكطويلا؟بهايقم

الدولةعاصمةتونمص!إلىاتجهبللها،تعصفكانت

قبولأحارملقيزقدهـ.064عامنحوذلكوكانالحفصمية،

ز!صياأباالاميرخصوصاالحفصيةالدوأ،حكاملدىوتقديرا

المستنصرأعجبفقدبالمستنصر،الملقبوخليفتهوابنهيحيى

مماوكان،أعباتأعليهوأغدقوقربهحازمبمواهبكثيرا

بها.مدحهالتىالمقصورةقصيدتهعلىدينارألفبهأجازه

توفي.أنإلىبتونسحازموقدظل

عدداألفوقدواسئالمعرفة،التقافةمتنوعحازمكان

مؤلفاتهوأشهر.جميعهاإليناتصللمولكنهاالكتبمن

منهاجكتابالأدبيالنقدميدانفىإليناوصلتالتي

منالكتابهذايعدو.مطوعوهوالأدباءوسراجالبلغاء

العربية.الم!ضبةعليهاتحتوياكتىالنقديةالكتبأهمبين

عموانتحتمنشورةوهىأشعارهبعضإليناوصلتوقد

المقصوردقصيدتهعلىوتحتوي،ومقطعاتقمائد

القصائد:بعض،أطويلةاأضحويةاوقصيدته،الشهيرة

.لأخرىا

فيمقدفاكانبل،فحعسبوناقداأديباحازميكنلم

النحويعصفورابنعلىفيهيردكتابافيهألفوقدالنحو،

الكتابهذاولكنالحمارجحفلةعلىالزنارشدوعنوانه

لصللمالتجني!عنوانهكتابالهأنكماإلينا،يصللم

فىألفهالذيأصلكتاببالنسبةالحالوكذاأيضا،إلينا

فوالقافية.العرو

أبيبنالمستنصربهامدحالتي،مقصورتهفييقول

:بالغزلاستهلهاوقدتونص!،صاحبالحفصيزكريا

النوىيايومهجتماقدلله

الجوىتباريحمنفؤاديعلى

:يقول

بهمنمورباللهمستنصر

العداعلىبعونهمؤيد

الذيسليمانملكحكىمللث

ابتغىولالغيرهيتجهلم

بالأميرشيهايشيدبيتألف!علىالمقصورةهذهوتربو

تلكعنالحديثعلىيعرجكما،تونسوعاصمتهالمستنصر

بلنسية:مدينةوخاصةالخصارىخربهاالتيالأندلسيةالمدن

بمنزلفرسية!ننميف

صفاماءعلىالدوحبهضفا

فيالأنسبوعلدنيانانقبم

ومقتدىروفمهفيمغتبق

أنفسنابالمنىوتتناجى

وانتجىمنهاالطيرتداعىحيث

لإنقاذليدفعهالمستنصرحميةيستثيرأنأرادوكأنه

.الأندأص

الأدباء.وسراجالبلغاءمنهاجأيفئا:انظر

سكانهاعدديبلغ،الأرجنتينمدنكبرىثانيةقىطية

بوينسالعاصمةسكاناتفوقهانسمة372،917.1

الرئيسىالصناعيالمركزهيقرطبةومدينة.أيريس

سفحعلىالأرجنتينشمالفيوتقع،قرطبةإقليموعاصمة

قرطبة.سييراتدعىجبليةسلسلة

علىالتقليديةالمظاهرمنالعديدعلىالمديسةحافظت

المظاهرهذهومن،كبيرةصناعيةمدينةكونهامنالرغم

.المشاةومتنزهاتالعامةزالساحاتالقديمةالكنائص!

جامعةأقدموهىالوطنيةقرطبةحامعةالمدينةفيوتوجد

أسسوقد.أم613عامتأسستحيثالأرجنت!ت،فى

عامفيتشيليمنالمنطقةإلىجاءواأسبانقرطبة

علىموقعهاالمدينةهذهازدهارفىوساه!ا.أم573

إلىبالإضافةوبيرو،تشيليإلىالقديمةالتجاريةالطرق

غنية.زراعيةبأراضمحاطةكونها

مقاطعةوعاصمةأسبانيافيأندلسيةمدينةقر!

علىوتقع.نسمة9222003سكانهاعدديبلغ،قرطبة

صقلية.شرقشماليأكم38بعد

ذروةبلغتوقد..مق602عامقرطبةالروماناحتل

مركزأكانتحيث،الميلاديأحاضراالقرنفىأهميتها

الأندلسية.والثقافةللفنشهيرا

فيها.المسلميندخولقبلالأندلسعاصمةقرطبةكانت

الأندلسفيللمسلمينعاصمةبعدهمومنأميةبنواتخذها

آثارومازالت.الخلافةدارومستقرالمدائنأمكانطحيث

الشهير.قرطبةجامعوأشهرها،الانإلىفيهاباقيةالمسلمين

كانتلأنهاأوروباإلىالإسلامعلوموصلتقرطبةومن

قرطبةسقطت.الأوروبيةالوسطىالعصورخلالالفكرمنارة

الأندلسية.المدنمنسقطماضمنالمسلمينأيديمن

والزيتونوالعنبالحبوبلهاالمجاورةالمزارعوتنتج

الجيدالناعمالقرطبىالجلدموطنوهي.والخضراوات

التعريق.

جامع.،قرطبة،فتح،الأندلس:أيضاان!



161،جامعقرطبة

مدينةجوامعأعظممنقرطبةجامع.!جامع،قرطبة

افتتحعندماأنهإلىتاريخهويرجع،بالأندلسقرطبة

بنوخالدعبيدةأبوفعلبماالممتدلواالأندلسالمسلمون

بنعمرالمؤمنينأميررأيعنعنهما،اللهرضيالوليد

كنائسهم،فياروممشاطرةمنعنه،اللهرضيالخطاب

فشاطرصلحا،أخذوهمماوغيرهادمشقكنيسةمثل

كانتالتىالعظمىكنيستهمفيقرطبةنصارىالمسلمون

عامجامعامسجداالشطرذلكفيوابتنوابداخلها،

كثرفلما.الرومبأيديالثانىالشطروبقي،م071هـ،29

الأندلسأمراءونزلها،قرطبةوعمرت،بالأندلسالمسلمون

الأندلسدخلفلماالمسجد.ذلكبهمضاق،بجيوشهم

نظر،قرطبةوسكنبالداخلالملقبمعاويةبنعبدالرحمن

نصارىمعواتفق،بنائهالجاموإتقانهذاتوسعةأمرفى

وهدمفهدمه،بكنيستهمالخاصالشطربيععلىالآندلس

وشكلأساسعلىبنائهبإعادةوأمر،القديمالجامع

الداخل.عبدالرحمنانظر:.جديدين

عاموانتهىم784اهـ،68عامفيهالبناءوبدأ

وحرص.سنينثلاثنحومستغرقام،786هـ،ا07

تحفةالجامعالمسجدهذايكونأنعلىعبدالرحمنالأمير

ليكون،عمارتهوفنونوزخارفهبهاؤهحيثمنفريدة

فيأرسلفإنه،ذلكأجلومن،الأندلسجوامعأعظم

الأندلسداخلمختلفةبلدانمنلهاللازمةالأعمدةطلب

هذا.يومناإلىباقيةالأعمدةهذهومازالت،وخارجه

الوليدبناهالذيالنبويالمسجدنظامعلىبناؤهوكان

بناءمقاييسوكانت.المنورةبالمدينةالملكعبدابن

هذاإلىيضاف،م65فيم75الداخلعبدالرحمن

وهي)بلاطةرواقا21منمكوناوكان.فسيحصحن

،المحرابلجدارموازية(أعمدةأربعةبينالمحصورةالمسافة

القبلة.جدارعلىعموديةأروقةوتسعة

كانت.الأندلسفيالأموصلنعهدعلىقرطبةجامع

بهماقامرعايةفيالتنافسالأمويينالأندلسحكامعادة

الحكامهؤلاءماكانوكثيرا،الحكمفيسبقوهمالذين

زينته.فىأوالجامععمارةفييزيدون

توفي.عبدالرحمنبنهشامايامفىقرطبةجامع

يكتملأنقبلم788هـ،ا72عامالداخلعبدالرحمن

البناء،بإكمالهشاموخليفتهابنهفقام،قرطبةجامعبناء

ماثره.منذلكوعد،الأولىمنارتهفيهوأنشأ

وخلفائه.الحكمبنعبدالرحمنأيامفيقرطبةجامع

قرطبة،بجامعرواقينهشامبنالحكمبنعبدالرحمنبنى

طولأتلكزيادتهمدفقد.روادهلزيادةمساحتهفيوزاد

المدينةببابالمسجداخرمعالفضاءالأرضفيالقبلةمع

أبهاءوكانت،القنطرةببابالمعروف،القبليالاكبر

جانبيه،كلامنبهوينعليهافزاد.تسعةالأقدمالمسجد

عامالزيادةهذهفىالشروعكان،بهوا.عشرأحدفأكملها

فىالداخلعبدالرحمنجده-خذووحذا.م488هـ،432

فيأرسلبأن،الجامعفيإ.يادتهاللازمةالأعر!ةتأمين

وكان.وخارجهالاندلسداخلمن،مكانكلمنطلبها

سارية.أينثماالمضافةاسمواريعدد

ولمام،852هـ،238عامالحكمبنعبدالرحمنتوفي

محمد،لأميراابنهتولىفلماالجاهـ،،زخارفبعدتكتمل

عام،وزخارفهنقوشسهوأكملالجا!لحطرزتجديدإلىبادر

مماثللهايكنلمالتىلمقصورةوأنشأ.م855هـ،142

.أبوابثلاثةلهاجعلأ،الأندلصجمئبلادفي

جعلالذيالمالبيتببناءهـحمدبنالمنذرالأميرقام

السقايةنتحديدالمسليمغيابعل!،الموقوفللمالخزانة

الجامعفىمحمدبنعبداللهوزاد.السقائفوإصلاح

مابينبهوأوصل.حناياهعلىالمعقودة)الساباط(القنطرة

المقصورةفيفتحالذيوهوابامع،والمسجدالخلافةقصر

اد!لاة.إلىمنهيخرخكانبابا

إلىتنسبالناعر.عبدالرحمنأيامفيقرطبةجامع

حتى،قرطبةجامعتاريخفيز-يادةأعظمالناصرعبدالرحمن

الجامعداخلبذاتهقائماجديداجام!االزيادةهذهجاءت

هـ،034عامالأولي)المنارة(معةالص!إبهدمأمرفقد.القديم

مطلعذاتألاولىوكانت.ا!بديعةالصومعةوأقام،م519

فلاالبناء،بينهمافصلمطلعينلهافصيروأحد،)درج(

المسلمينمساجدفيوليسبأءلإها.إلافيهاالراقونيلتقي

أربعةالمؤذنوقوفمكانإلىلهاطموكانتعدلها.صومعة

ثلاثةالبر!بأعلىالأخيرةالرمانة،أعليوإلىذراعا،وخمسين

عشرثمانيةمنهاتربيعكلفيوعرض!اذراعا،وسبعين

المنارةهذهالأسبانحولذراعا.وسبعور،اثنانوذلكذراعا،

وكان،الأجراسبرجسموهما!!!-الأندلسسقوطبعد-

اليوموحتى.ام236هـ،625عامبالأذانعهدهااخر

المسجدكانتالتيالكاتدرأئيةلأجرالر!برجاالمنارةماتزال

علىالظلةبعملعبدالرحمنهـأمر.قرطبةفيالأعظمالجامع

وبلغت.الشمسحرمنللناسوقاية،بقرطبةالجامعصحن

دينارا.537.261نحوالزيادةهذهفىالنفقة

الحكمزاد.باللهالمستنصرالحكمعهدفيقرطبةجامع

منضاعفتكبيرةزياداتالجامعفىالنا!رعبدالرحمنبن

وكان.بالمصلينضاقالجامع!ةنوذلك،وجمالهعمرانه

فيالثالثالمحرابهوالمستنصرالح!!أنشأهالذيالمحرأب

وكان،سنينسبعفىونقشهصلملهأحكموقد.قرطبةجامع

الرواياتإحدىتذكركماالمنبرهذاعلىماصرفجملة

ذراعا،31*.57*.57وصجمهدنانير50735نحو

فخمة.قبةفوقهوجعلتتسئدرجات،.درجاتهوعدد
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السقاياتإلىللمياهالناقلةالقنواتالح!صمومد

الجامعفىكانشقدالجامقفيأحدثهاالتيوالميضآت

المستنصرفبنى،السانيةبئرمنمياههاتستمدقديمةميضأة

منجانبكلشي،ميضآتأربعالميضأةهذهموضعفي

أصلرحالكبرى،اثنتانوالغربيالشرقيالمسجدجانبي

أنابيبأغناداتلكجو!ىفيدعوأرللنساء.وصغرى

فيهاالماءجريانوابتدأ.دنس!سلمنلتحفظهالرصاص

.م669هـ،356عام

المقصورةأمنها:،الجامعفيمقاصيرعدةوبنيت

لأنالصدق!،داراباوعرفت،الجامعغربيبناهاالتي

الفقراء.علىصدقاتهلتوزيعمركزاجعلهاالحكم

الجامعخطهباءيستخدمهمكتباجعلهاالتيالمقصورة2-

البابقبالةبناهاالتىالمقصورة3-.أمحمالواوالوعاظ

س!ضالهمابيوتلاالذينالفقراءيتخذها،للجامعالغربى

أ!ذيرتاأطمؤذن!تم!صات!ثلاثةالجامعحولوبنيت-4.لهم

أحصيم.اأغرآداالمسلم!تأبناءليعل!واالرواتبعليهماأجرى

الجاممطوأ!امتدادعلىجميلارصيفاا!صموأنشأ

عامرأبيبناطنصورآوا.قرطبةلاهلمتنزهاليكون

ثلثنحوالح!صمزياداتوتبلغ.الحكمبعداشصيف!بهذا

إليهماجرتهربجميعوحبس.للجامعالإجماليةالمساحة

الأندأصكورجميعفيالمؤميماتأميرأبيهعنالورثة

منجامعةقرطبةجايمالمستنصرالحكموجعلوأقاليمها.

العالم.جامعاتأشهر

ابنأرادعامر.أبيبنالمنصورعهدفيقرطبةجامع

أضافهماعلىيزيدجزءاالجامعإلىيضيفأنعامرأي

الناحيةبهذهأجهإوأضافالشرقىالجانبفوسع.سابقوه

أضافثماالمستنصر.الح!صمأياممساحتهثلتعلىمايزيد

صهريجاالميضأةتحتوأنشأوقوسا.عمودا452وحده

واثنيأعمدةأربعةعلىتقومأقبيةتسعةم!يتكونعظيما

.اليومإلىباقيةالصهريجهذاآثارومازالتقوسا.عشر

العرببناهمسجدأكبرعهدهفيقرطبةجاجمعوأصبح

العربيةالآثارعلماءجعلمما،والحديثالقديمفيالمسلمون

المنصور.جامحاسراعليهيطلقونبالأندلسالإسلامية

فيهوخدم،السنةونصف!شتينالجامعفيعملهواستغرق

منالعامريةدولتهفىالجامعيخدممنعددوكان.بنفسه

منوغيرهماوموقدينوسدنةومؤذنينوأمناءومقرئينأئمة

بنالمنصورانظر:شخصا.وحمس!%وتسعةمائةالمتصرفين

عامر.أبي

جامهرطبةيكنا.قرطبةلجامعالتعليميالدور

مركزاهذاجانبإلىكانبل،فحمسبللصلاةمسجدا

تدرسالتيالجامعةكان.للعدلوداراللسلطةومقراللعلما

وكانتفنونها.اختلافعلىوالادابالعلومحلقاتهافي

ترأسهاممنكان،الشريفالنبويالحديقلدراسةحلقةفيه

وحلقة،القرشيمعاويةبنبكرأبوالراويةالمحدثالعالم

الأندلحم!ضيفترأسهاممنكان،الأدبفيهايدرس

للنحووحلقة،الأماليكتابصاحبالقاليعليأبو

قرطبةجامعيعد.القوطيةابنقرأسهاممنكان،والصرف

،الأرضجامعاتأعظممنجامعةأضانياالحكماعهدفى

والكيميائيةوالفلكيةوالرياضيةال!بيعيةأحلوماشيهتقرأ

أ!تاربالطبيعى.واوالمنطقوالجغرافية

أيامالعلميةالحلقاتفيوالطلابالفقهاءعددبلغوقد

أهلعملوأصبح.الافأربعةنحووحدهالقرطبةالأمويين

الامويالخليفةوأنشأ.الفقهفيحجةالتشريعفيقرطبة

الجامعالمسجدبساحةمدرسةوعشرينسبعاوحدهالحكم

وطلب،المرتباتعليهموأجرى،المؤدبينلهااتخذ،بقرطبة

الله.وجهابتغاءاضصحوابالاجتهادالعملإليهم

بالدورقرطبةجامعقام.قرطبةلجامعالحفاريالدور

.هذهأيامنافيالقضاءأوالعدلدوربهتقومأسذيانفسه

يسمىالناسبينللحكمفيهيجلسأصذياأصقاضىأوحصان

الوقتذاتفيوهو،قرطبةجامعفىقانفسهالوقتفي

وقدهذا.زماننافيالقضاةقاضىأي-الجماعةقاضي

أحكامعلىمحافظا،الحقفيقوياقرطبةقاضىكان

استدعتإذاالخليفةأمامعنهاالدفاعلايخشى،الشريعة

الكتابشخصياتالقاضيجانبإلىوكانت،الظروف

إلىالناسويفد،والجلادونالشرطةوبجانبهم،والمحامين

بالذينيؤتىوكان.المحاكمةتحريحيثقرطبةجامع

أحكامبحقهمصدرتأوعنه،الشرعنهىماارت!جوا

اللصوصمثل،الشرعيةالحدودنطاتفىيدخلمماقضائية

العرضأوالنفسفيالناسحرماتعلىوالمعتدينوالقتلة

عادةذلكويتم،الناسمنملأعلىتعزيرهمويتم،المالأو

أكبرالعقوبةليشهدالأوقاتأنعسبلأنه،الجمعةصلاةبعد

للاخرين.عبرةذلكفييكونحتىالناسمنعدد

البيعةأخذمراسمقرطبةجامعحرمفيتتموكانت

وتستمر،الدولةموظفيكباربحضورللخلفاء،الجماعية

عنديلتقونالشعراءوكان.الخاصةالبيعةوهي،أياملعدة

لجامعوكانالر!ن.الشعرلإنشادقرطبةجامعباب

الحكوميةوالبلاغاتالمراسيمتعميمفيأساسيدورقرطبة

هذامنيتخدونالأند!حكاموكان،العامالرأيعلى

المواسمفىدورهلهوكان.اشسميةالإعلاميةالمنصةالحامع

منالآخيرةالأيامفىالقدرليلةإحياءأهمهاومن،الدينية

.رمضانشهر

الخليفةفيهيؤدي،للدولةالرسميالجامعهووكان

وأطلق.رسميةأمورمنماذكرناهجانبإلىالجمعةصلاة

يأالحضرةجامعالمفهومهذاخلالمنالجامعهذأعلى



أهميةفيهوالخطابةإمامتهيتولىلمنكانفإنه،الخليفةجامع

نفسهالخليفةيقوم،كبيرةبعنايةاختيارهويتم،خاصة

يعرفكانالذيمنصبهفيتعيينهمرسومويوقع،باختياره

المنصبهذايتولىماكانوكثيرا،الصلاةماحببمنصب

أهلمنوالعلماءوالشعراءالأدباءوخلد.الجماعةقاضي

عظمةوالحديثالقديمفيالإسلاموبلادوأوروباالأندل!س

المستشرقعنهماقالهذلكومثال،بقرطبةالأمويالجامع

جامعةأما:ام883اهـ،103عامدوزيالهولندي

وكان،العالمجامعاتأشمومنيومئذكانتفقد،قرطبة

مختلفحلقاتهافيوتدرس،الجامعالمسجدفيمركزها

والمستشرقسيدبوالمستشرقأيضابهأشادوممن."..العلوم

وجوسيهكراتشكوفسكيوالمعستشرقلوبونجوستاف

سيدبو:قولعنهماقالوهأمثلةومنكثير.وغيرهم،وجوتييه

المسجدالفخامةفييضاهيالباقيقرطبةمسجدفإن"..

عبدالرحمنفانشأ.".:لوبونوقول.".بدمشقالأموي

عجائبمنهوالذيالشهير،قرطبةجامعالداخل

الذيالتأثروصفإلىلاسبيل.".:جوتييهوقول."،الدنيا.

القديمالإسلاميالمسجدهذادخولهعندالمرءبهيشعر

،مصنوعبناءفيلامسقوفةغابةفيتسيرأنكلكفيتراءى

السواريمنصفوففيبصركيضيعاتجهتوحيث

ظهرتالمرمرمنغراسمثلالبصرمرمىعلىوتمتدتلتقي

".الأرضأديمعلىنفسهاتلقاءمن

عنهوألفتسردها،يطولبأوصافالأثريونووصفه

ومن.كثيرةأجنبيةوكتب،لاتحصىعربيةإسلاميةكتب

غومبس:مرموقونمعماريونكتبهاالتىالأجنبيةالكتب

عنالمجلداتمايشبهكتبااللذانبالباس،بولدوليومورينو

الجميلةالفنونمستوىفيعمارتهومابلغتهقرطبةجامع

الرفيعة.

يأبفي9ضطبةسقطت.سقوطهابعدقىطبةجامع

من92الموافقهـ،633عامشوالمن23فيالنصارى

فوقالإسلامرايةرفرفتأنبعدام،236عاميونيو

وعشرينوخمسخمسمائةنحوالأعظمالجامعمسجدها

إلىبادرواحتىيدخلونهاوماكادوا.انقطاعدونسنة

أبقوا-حينبعد-ولكنهم،كنيسةإلىالمسجدهذاتحويل

فهو،كاتدرائيةكلمةإلىمضافةمسجدكلمةعلى

ذلكفعلوا،الكاتدرائيةا!لسجدباسماليومعندهممعروف

العربيةالعمارةروائعلمشاهدةبلادهمإلىالسياحلجذب

برجإلىمئذنتهوحولواالمفقود.الأندلسفيالإسلامية

فيهأنشئتالتيالكنيسةوخلف،قلبهفيوأنشاوا،أجراس

الناصرعبدالرحمنزيادةمنجزءفى،قرطبةسقوطعقب

تتكونكاملةكنيسةعامر،أبيبنالمنصورزيادةمنوجزء

وكلسوا.للاعترافوخلواتومصلبومصلىمذبحمن
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أرضه،فسيفساءعنهونزعوا،وكتاباتهجدرهزخارف

منينجولم،المزوقةالمحفورةالخعث!جةلممقفهتحف!وباعوا

محرابه.سوىالتخريب

قبلالجامعهذاخربواالذينجانالأسأنالعجيبومن

بتجديدهاليوميقومونالذينهم،قرونثمانيةنحو

قركهالتيالمعماريةالهندمميةؤبالحلوإخراجهوإصلاحه

حيث،قرطبةمنأخرجواءندماالمسلمونالعربعليها

منتعدأسبانيافيالإسلامية4العربيالاثارأنلهماتضح

سنويا،سائحمليونأربعينلهمتؤمز،التيالسياحيةالمعالم

سادتالتيالإسلاميةالعربيةالعبقريةلمشاهدةيطمحون

أوروبا.فىالوسو،القرونظلاموسط

الإسلامية.الإنار،المسجد:أيضاانظر

البرعبدابنانظر:البر.عبدابن،القرطبي

القرطبي.

القرطبي.لبابةابنانظر:لبابلأ.ابن،القرطبي

هـ،167-006)الدينشصهلى،القرطبي

أبيبنأحمدبنمحمدعبداللهأبوأم(.4021-273

باللغةعالممفسرفقيه.ا-ضرجيالأنصاريفرحبنبكر

إلىسقوطهابعدرحلقد(،قرطبةمدينةفيولد

فيه.استقرحيثمصرصعيدإلىثم،الإسكندرية

عنمنصرفاالعلمإلىمنقطعاييراعالماالقرطبيكان

مابينكتاباعشربثلاثةتقدرعلميةثروةفتركالدنيا،

لأحكامالجماءالكبيرتفسيرهأبرزها،ومخطوطمطبوع

الفقهيةبالمسائلفيهعنيكاملتفسيروهو،الكريمالقران

الموتى؟بأحوالالتذكرةو3،،الأخرالعلومجانبإلى

التقريبالأذكار،أففملفيالتذكاربمالاخرةأحوال

التمهيد.لكتاب

مصر.صعيدفمبودفنالقرطبىتوفي

علىللحصولأساسايزرع،النباتمننوعالقرطم

لأغراضزيتهويستخدم.بذورهمنيستخرجالذيالزيت

الدهانأنواعفييستخدم-كما،الأطعمةوإعدادالطخ

الجافة،الدافئةالأقاليمفيلم2القرنبتةتنمووالطلاء.

الجنوبيةوالولاياتوألممبانيايكوالمك!والهندكأستراليا

أمريكا.منالغربية

المترنصفبينيتراوحارتفاععلىالنباتوينمو

زهرةشكلهافيتشبهزهرةولهالمتر،ونصفوالمتر

أزهارلهاالقرطمأشمجارأنواعوأغلب.الشوكىالنبات

أوأحمربعضهايكونوقد!اللونبرتقاليةأوصفراء

ولون.سميكةالعريضةأ،راقهاتكونماوعادة،أبيض
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التوكي.أضباتازسيقادأوراثمثلوأوراقالححمكبيرةأزهارللقرطم

،لعداء.أ!يةاوالوجباتالزيتصماعةفيالقرطمبدوروتستخدم

ويستخدم.الشمصىدواربذورتشبهبيضاء،القرطمبذور

لاستخلاصالآلاتمنخاصمانوعاالصناعاتأصحاب

الزيتيكررونالصناعوأغلبالبذور.منالقرطمزيت

رائحته.ويحسنونوينقونه

الدهونمنعاليةنسبةمنالزيتهذابهيتمتعولما

المشبعة،الدهونمنضئيلةونسبة،التشبععديمةالمتعددة

ويستخدم.اصسلطةواا!افىعاليةقيمةذايعتبرفإنه

السمن.إلىبالإضافةوالمايونيزالمارغرينصنعفيأيضا

القرطمزيتعلىتحتويوالدهانالطلاءأنواعمنوكثير

الهواءأكسجينمعالقرطمزسطيتحد.تجفيفكعامل

والطلاء.للدهانصلئاغلافاليكون،بسرعة

البلادفىالبريالنباتانظر:.الصولمحيالثرطم

(.الصولي)القرط!العربي!

.شعبانابنانظر:.القرطيابن

كعببنمحمدانظر:كعب.بنمحمد،القرظي

القرظي.

اقيالخضراواتمنصنفا04منأكثرمنواحدالقرع

تمثلالتىوثمرتهاالنبتةإلىالقرعكلمةوتشير،تشبهه

تسمىالتيالنباتاتمنوكثير.الناسيأكلهالذيالجزء

.القرعمناليقطين

كماو)ج()أ(بفيتامينيغنيوهوجدامغذوالقرع

القرعأنواعجميعطبخويمكن.السعراتمنخفضأنه

غالباالكورجيتهومنهاواحدنوعويقدم،كثيرةبطرق

غذاءالموزقرعهواخرنوعيستخدمو،السلطةفىنيئا

اللببإحلالالطهاةبعضيقومكذلك.للأطفال

المعكرونةمكانالنباتيالإسباجتيقرعلثمرةالخيطى

وموطن.السعراتالمنخفضةالاطباقفيالإسباجتي

علىالقرعثماروتنمو.الغربىالكرةنصفالقرع

.متسلقاتأوقصيرةشجيرات

خمسةذاتعريضةأوراقلهاالقرعونباتات

والأصناف.برتقاليةصفراءازهاراتحمل،فصوص

الألوانمختلفةتنئثماراالقرعلنباتالمتنوعة

وتوجد.المميزةوالصفاتوالمذاقوالأحجاموالأشكال

الصيفي،القرعهما:القرعمنرئيسيتانمجموعتان

.الشتويالقرع

ثمارهوتقطف،شجيراتعلىينمو.الصيفىالقرع

الصيفيالقرعتركوإذا.لينةقشرةولهانضجهاتمامقبل

ويجب.نكهتهبعضيفقدفإنهنضجهويزيدحجمهليكبر

الأصنافوتشمل.مبافحرةقطفهبعدالصيفىالقرعأكل

والكورجيتالكوكوزيل،:الصيفىالقرعمنالشائعة

الصغير.والقرع،الأبيضوالإسقلوب

صم!الفرع

الأرمدالقرع

المعقو!الأص!روالقرعالكورحيت

السلوطيلقرع

الأديصالإسقلو!قرع

قصيرةشجيراتعلىتنموالمغديةم!الحضراواتنوعالقرعثمار

تحتلف!القرعمننوعا04منأكثرويوجد.متسلقاتوعلىكثيفة

مسها.الشائعةالأنواعبعصوموضحبنعلاه.والمداقوالشكلاللونفي



شجرةوهيالدباءشحرةعلىينمو،صلبةقشرةذوقرعالزيينقرع

أمريكا.م!المداريةالمناطقفيتوحدالحضرةدائمة

،شجيراتأومتسلقاتعلىينمو.الشتويالقرع

أولهبوطقبلأيامعدةحتىجمعهلاشمكثيرةوأحيانا

تمامانضجتقدالثمارتكونالوقتهذاوفى.صقيع

الشتويالقرعتخزينيمكن.صلبةقشرتهاوأصبحت

بطهيه.القيامقبلجافباردمكانفيشهورليعدة

الموزيوالقرعالبلوطيالقرعالشتويةالأصنافوتشمل

الإسباجتيوالقرعالهباردصنفوالقرعالأرمدوالقرع

النباتي.

يتوفرمنطقةأيفيالقرعنباتاتتنمو.القرعزراعة

التربةمنأكوامفيالبذوربذرويجب.دافئنموفصلفيها

خلالالصيفيالقرعجنيويمكن.الصرفجيدةالغنية

وأثلاثةخلالالشتويالقرعينضجبينماتقريبا،شهرين

أشهر.أربعة

مثلالقرعنباتاتالحشراتمنأنواععدةتهاجم

مقاومةويمكن.القرعوثقاباتالقرعوبقالخيارخنافس

منالتقاطهاأوالحشريةالمبيداتباستخدامالحشراتهذه

.النباتاتفوق

الدباء،اليقطين،الكورجيت:أيضانظرا

متسلقةمعترشةنبتةعلىينمومحصولالثزدييى!ع

القشرةذاتثمارهأجلمنويزرع،المداريةالمناطقفي

والغلايينالمياهزجاجاتصناعةفيتستعملالتيالصلبة

قرعشجرةوتزرع.الموسيقيةالأدواتوحتىوالملاعق

165القرقر

دافئزراعىموسمإلىوتحتاجواليقماينالكوسةمثلالتزيين

لتنضمج.طويل

المداريةالمنطقةفيالخضرةا:ائمةالتزيينقرعوشجرة

النبتةعلىينموالذيالدباءتشبهثماراوتحملأمريكا،من

أوانيالصلبةالخارجيةالقشرةا!استعماويمكن.المعترشة

لثمرةالمنحنيةالنهايةمنادطىخينغليونويصنع.للطخ

التزيين.قرع

الدباء.أيضا:انظر

اليقطين.انظر:.العسليالقرع

ولإعطاءالطعامطبخفيبصتخدممعروفمتبلالقر!

منالقرفةتستخرج.المحفوظةوالأطعمةللحلوىنكهة

فيالشجرةهذهوتنمو.لقرفةلشجرةالداخليالقلف

البرازيلوفى،المتبللهذاالرئيسىالمصدروهيسريلانكا،

المارتنيك.وجزيرةومدغشقروجاودوجامايكاوالهند

بيضيةوأوراقهاأمتار،تسعةإلىالقرفةشجرةترتفع

القرفةشجرةثمرةوتبدو.صغيرةصفراءوأزهارها،الشكل

.البلوطثمرةمثل

لا+خق!ءالعماليقطح

ينفيء77ق5بالقربالقرفةشجرة

+
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الظماءسالوعهدارمقوساد.وقرنالى،حيلةطويلةسيقادلهالقرقر

.بالخوفأحسماإداعاليايقفزالرشيقة

أنجولافىالبرتغاليونيطلقالسمةهذهوبسبب.بالخوف

المروحة.ماعزاسمالظبيهذاعلى

إلىالعاديةالأوقاتفييقفزرشيقحيوانوالقرقر

أمابمكجم43و33مابينوزنهويتراوح،سم75ارتفاع

وأجزاءهوجههالأبيضاللونويكسو،بنيأحمرفهولونه

القرقرذكرمنولكل،أرجلهمنالداخليةوالأجزاءاسمفلية

طوليبلغوربما،القيثارةشسكلعلىمقوسةقرونوأنثاه

سم.48و35بينماالذكورأكبرقرون

الكبيرةبأعدادهاالمتجولةالقطعانكانتمضىوفيما

أطلقوقدوالماء.الغذاءعنبحثهاأثناءالمحاصيلتدمر

هذهعلىإفريقياجنوبفيالهولنديونالمستوطنون

قام(.المسافرة)القوافزايتركبوكناسمالحيوانات

البريةالقطعانأنلدرجةكبيرةأعدادبقتلالصيادون

منكلفيالنائيةالمناطقفيإلاالانلاتوجدمنهالكبيرة

،للمحمياتالقراقرتقديمتمفقدولذا،فقطوبتسواناأنجولا

إفريقيا.جنوبفيالخاصةالرياضةومزارع

الأغناممننوعالقركولخروف.دحرو!،الثرعول

العريضةالجلودمنهتؤخذ،سمينوذيلكثيفشعرذو

صناعيستخدم.والقركولالفارسىالحملوتسمىأ!ذيل،ا

.والقبعات،والمعاطف،الستراتلعملالجلودهذهاغرأءا

ويستطجع.رفبعوظهره،نحيلالقركولوخروف

الخلفية،وارجلهذيلهفيالدهنمنكافمقداراختزان

القركولذكوروتمتاز.الطعاميق!عندمابهليتغذى

.قرونلهافليسالإناثأما،الممتدةالحلزونيةبقرونها

وأأبيضالكبيرةللخرافالخشنالصوفلونويكون

الحملانصوفأماأسود.أوبنياأورمادياأومصفرا

وقد.الغالبفيأسودأوكالحريرناعمافيكون،الصغيرة

وعادةرماديا.أو،الصفرةإلىضارباأسمربنيايكون

اليومحتىمتجعداويظلبراقا،لامغاالصوفيكون

الحمل.ولادةبعدالخامس

.القركولجلودأنواعأغلىالذيلعريضالجلديعد

الحملانمنعليهالحصولوسم،متموجحريريومظهره

سابقاالمعروفالفارسيالحملوجلدجذا.حديثاالموأ!دة

الحمرمنتبلغلحملانالتجعيد،شديدجلدبالأستراخمان،

لحملانالمتموجالجلدفهوأغركولاأما.أيام01إلى3من

اسيافيالجلودأغلبوتنتج.شهرينعنعمرهالايزيد

الغربيةالجنوبيةوإفريقياوالهندآلممياغربوجنوبالوسطى

س!-،نم!ج!،-!-!ط!حى

آسيا.غربيوجنو!الوسطىآممياميأساساتربىالقركولخراف

.كبيرةتجاريةقيمةالمتموجال!ضيىولصودها

أحياناالماعزصغارجلودوتسمى.أوروباشرقوجموب

.القركول

.الأغنام:أيضاانظر

فييعيشالغاباتطيورمنضخمرفرافطائرالمرلي

الضحكةالقرليصوتويشبه.الجديدةوغينياأستراليا

.الضحاكالمهرخاسمأحياناعليهيطلقهناومن،العالية
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وهوتقريبا.سم45الضحاكالقرليطوليبلغ.الوصف

قليلاأصغرالذكورومعظم.العالمفيالرفرافةالطورأضخم

بنىفهوالذيلأما،اللونبنيالطائروظهر.الإناثمن

أعلىفىبنيةشذراتذوأبيضورأسهبالسواد.مشوب

أماخلفهما.ويمتدبالعينينيمراللونبنيخطوهناك.الرأس

تظهرالطيرانوعند.الزرقةإلىضارببنىفلونهماالجناحان

الأجنحة.ري!قمنبتعنداللونبيضاءرقعةبوضوح

رمادية.خطوطمعبيضاءالسفليةوالأجزاء

القرليمنحجماأصغرالزرقاءالأجنحةذوالقرلي

البيضاوينبعينيهتمييزهويمكن،ضخممنقاروله،الضحاك

عينيه.حولبنيةخطوطلهوليس

المعروفةالضاحكةالأصواتمنالغرض.الأصوات

يقفالتيللأرضملكيتهإعلانهوالقرليعنتصدرالتي

عليها.

كنداءمكتومةضحكةالقرليطيوروتستخدم

حدوثإلىللإشارةمتقطعةضحكةوتستخدم.للاتصال

الزواحف،منوغيرها)السحالي(بالعظايايتعذىالضحاكالقرلي

.الصغيرةوالطوروالقوارضالبحروجرادالأرضودودوالحشرات

الطيورتوجههاكدعوةالنعيقأإوتلجأهجومأوعدوان

النعيقالأنثىوتستخدمالغذاء.لطلبالامإلىالصغيرة

الذكرإلىالدعوةتوجه!جنماهدوءاأكثربصورة

وجتها.لمزا

كانولمايناير.إلىسبتمبرمنالصشةخلالشمالتكاثر

إحدىفيتجويفاعادةيكونعش،فييقيمالطائرهذا

هذاتوسيعشمقدالفترةهذهخلاا!فيفإنهالأشجار،

تهيئةويمكن.للسكنصالحايىكمبحالشيءبعضالتجويف

فيالأبيضللنملبيتأيتوسيعخلالمنالعشهذا

علىعشهالطائريختارقليلةأ-!يانوفيالأشجار.إحدى

أيضاالأقفاصالطائرويستخدم.مبنىفوقأونهرضفة

تضعخاص،حشوأيدونالش!،قاعدةوفي.كأعشالق

قطرويتراوح.مستديرةبيضاتوأربلحبيضتينبينماالأنثى

.ملم4ءو35مابينالبيضة

)السحالي(العظايامنالقرليغذا.؟شكونالغذاء.

السلطعونأيضاالطائرويأكل.والحشراتوالثعابين

والثديياتالطوروأحيانا،سمكواالأرضودودوالروبيان

مجثمهمنالأرضبمراقبةالطائريقومالمعتادوفي.الصسغيرة

أيأوحشرةأيةعلىالإنقضاض1مستعدويكون،المرتة

آخر.نحيوا

شرقيالأوكالبتوسغاباتفيالقر!نطيعيش.التوريع

شبهإلىشمالأيورككيبمنالم!-ةالمنطقةوفىأسترأليا،

استقدم،م7981عاموفي.طأستراليجنوبيايرجزيرة

فيهالهوأصبح،الغربيةأمشرألياغربيجنوبإلىالطائر

تسمانياإلىأيضاالطائرواستقدم.ثابتوجودالان

يستيمحيث،العطششحملأنا،ويبدوالكنغر.وجزيرة

الجافة.المناطقفيالعيم!

الممتدةالمنطقةفيالزرقاءالأجنحةذوالقرلىويعيعق

ألمشرالياشمالىإلىيورك!بشماليبرزبينمن

ويعيشأمشراليا.غربيشاركخلي!اجنوبالاستوائية

كماكوينزلاند.شرقيوفيالجا-يدةغينيافيأيضاالطائر

إلىجنباالزرقاءالأجنحةذوهـليوالق!العاديالقرلييعيش

سواءالطائرذلكمنالنوعينهذيز،رؤيةويمكن،جنب

الغذاءعنباحثاالأرضفوقأوالعايىةالهاتفأسلاكعلى

يستقلالنوعينهذينمنكلالكن.العشبثنياتبين

التزاوخ!.فترةفيبمنطقته

.فرافا!الطائر،:ايضاانظر

الجنوبىالجزءمننتوءشكلفيجزيرةلشبهاسمالقرم

نهاسكادعد.أزوفوبحرلأسصدالبحرافىنيالأوكرا

مساحةالجزيرةشبهوتغطىيبا.تقمنسمة903.2).00

سيمفيروبول.وعاصمتها.2كم2)00.7حواليإلىتصل
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القرمجزيرةشبه

لممكدصممهأخرليسىكليمية!

الالرمحربع

اول!با

لعما-افىلأ-

مدينة،الجزيرةشبهتضمهاالتىالأخرىالمدنبينومن

التاريخية،الأهميةذاتوبالاكلافا،وسيفاستوبولكيرش!،

لقادةالتاريخىالمؤتمرانعقادشهدتالتييالطاومدينة

الثانية.العالميةالحربفىالحلفاء

المحبمةالأماكنستعتمرالتيالحميلةالمددمنكثيرايضمالقرمساحل

الساحلعلىأعلاهالموصحةيالطامديمةوتقع.العطلاتلق!ماء

.القرمجبالم!بالقر!الحنولي

السهولمنالارتفاعفيالقرمجزيرةشبهوتتدرج

الجنوبي.الساحلطولعلىالقرمجبالحتىالساحلية

وأشمجاروالزانوالصنوبر،البلوطغاباتهناكوتوجد

الخضراء.الأراضيفىالأزهارمنكثيروينمو،الزيتون

الأغناملقطعاناللازمةالأغذيةالحشائشيةالسهولوتوفر

القرممزارعمنينتجالذيالعنبويستخدم.والخيول

الاراضىفيالحبوبزراعةوتزدهر.الصناعةفي

منكبيرمخزونويوجد.الجزيرةلشبهالتاليةالمنخفضة

،القرمجزيرةشبهفيالجيريوالحجر،والرخامالحديد،

أهمومنالعساحل.طولعلىالملحيجففكما

والتعدين،،السفنبناءصناعةبها،الرئيسيةالصناعات

المنتجعاتالسواحلطولعلىويوجد.الأسماكوصيد

الصحية.والمراكز

المعارضةمعاقلأحدالقرمجزيرةشبهوكانت

.ام719عامالبلشفيةالثورةبعدالسوفييتيةللحكومة

هذهعلىالسوفييتيةالقواتقضتأم،219عاموفى

بالحكمتتمتعجمهوريةالقرموأصبحت،المعارضة

الاشتراكيةالسوفييتيالاتحادجمهورياتضمنالذاتي

شبهألمانيااحتلت،الثانيةالعالميةالحربوخلال)سابقا(.

عاموفي.ام449-4191الفترةفيالجزيرة

بالحكمتتمتعجمهوريةبوصفهاوضعهاأزيل،أم459

السوفييتيالاتحادأقاليممنإقليماوأصبحت،الذاتى

منجزءاأصبحتام،549عاموفي)سابقا(.

عاموفي.السوفييتيةالاشتراكيةأوكرانياجمهورية

)سابقا(،السوفييتيالاتحادانهيارأعقابفي،أم199

نأفيرغبتهاأبدتلكنهااستقلالها،الجمهوريةأعلنت

عاموفي.المستقلةالدولكومنولثمنتصئجزءا

الذيالقرارد!شوريةعدمعنرو!مياأعلنت،ام299

التصريحاترفضتأوكرانياأنإللا،أم9ء4عاماتخذ

الرودحمية.

استقلالأالقرمأوكرانيامنحتم3991عاموفي

روسى،أصلمنالقرمسكانومعظم.واقتصادياسياسيا

علىحصلواوقدروسيا.إلىبالانضمامبعضهمويطالب

.ام499عامفيجرتالتىالانتخاباتفيالأغلبية

يالطا.بمسيفاستوبول؟القرمحربانظرأيضا:

رؤوسعلىيوجد،الرأسمستدقعظميجسمالقرن

ذواتالحيواناتمعظملدىويكون،الثديياتمنالكثير

الأبقارالحيواناتتلكومن.القرونمنزوجالقرون

ناميةأشياءفلديهاالغزلانأماوالظباء.والماعزوالخراف

الناميةالأشياءوهذه.حقيقيةغيرقرونوهي،القرونتشبه

.الوعولقرونتسمى

صلأءس-?ص-د!لأ،-*-ءأوكرا!ننأنمينر

لا-كا-،عم3شحرص+--س"ء/-!لأ3

--------طؤخ3،-لألأل!!!لأ--!،أ+ء-4صحش!كااد

!تث-ييريكوبلا-طلأاكابر،/اكا!كأ3لأا،ء!!!/3/!،؟-كاءكاضس

-لألالزهانكوى!-لأوكاترإ/لمء-.ربه!ظلام

"/!*!!رر!ضلمحسسمتن

كا:ءعص!6!!ءكلزسن-لملا!ء

-ص-يمسلم!م/ح!سلمجز-*لأصصلأكا-!---ءصس!بم-،فئئئملأ! يدلماثورلا-رر7ساكيسمكوحفلردح!-.،

!.-ص!7!ريش-ل!ء3-

ل!؟-!!-كاصس!!"ص7-!صفيودو

سيعاستولول.،ءألو

.حموركا.!يا*،+لأ

سارلش5ش--ضثءشحرأ

مي!05001015

كم05001015002



916الأيلقرن

ل*أ!ريكىشما2أيل

الديل()أبيض

لرتين

ثورقرن.

س!ير!يزلمغززوكأ

ع!،،ن!ر

البنية.فىبعضعنبعضهايختلصالوعولوقرونالعاديةالقرون

الوعولقرونبينماالقربن،منصلببجلدمكسوةتكونفالقرون

طريقعنلإزالتهاالحيواديقوممخمليةشبهبطبقةمكسوةتكون

الوعل.قرنمنوآخرثور،قرنمنمقطعاالصورةفيونرى.الحك

منلواحدامتدادوهو،عظميمركزيجزءللقرون

الذيالجلدمنطبقةالمركزيالجزءتكسو.الجمجمةعظام

الذيالقرتينتسمىالبروتينمنكبيرةكميةعلىيحتوي

القرتين.انظر:ومتحملا.جدأقوياالقرنيجعل

وقدسواء.حدعلىوالذكورللإناثالقرونتنمو

الشائكةالظباءعداما،بإحكاممنحنيةالقرونتكون

.الوعولكقرونشعببهاتكونفلاالقرون

.الحياةمدىبقرونهاالقرونذواتالحيواناتتحتفظ

حيثقرونهاأغطيةتطرحالقرونالشائكةالظاءولكن

.عامكلجديدةأخرىأغطيةلهاتنمو

القرونهذهتنمو،الوعولقرونذواتالحيواناتوفي

تنموالحقيقيةالقرونفيالحالهووكمافقط،الذكورلدى

الأمربادئفى.الجمجمةعظاممنالخارجإلىالوعولقرون

مخملىشبهغطاءالوعولقرونذواتالحيواناتلدىيكون

،تموتفإنها،صلبةتصبحأنمنبدلآلكن،العظامفوق

.حيوان،الموظالايل؟انظر:.بالحكبإزالتهاالحيوأنويقوم

منهاكثيرةوظائفالوعولوقرونالحقيقيةللقرون

عليها،الهجومعندنفسهابهاتحميكأسلحةاستعمالها

الأحيانبعضفيقرونهاالحيواناتذكورتستعملوكذللث

.مجموعاتفىتقاتلالتيا)ذكورمنغيرهامعالقتالفي

.بالقيادةأحقيةأكثرالذكورمنأي،يتحددالقتا!هذافي

تفوه!هولمجبت،القتالبتفادياذكرايقومكثيرةأحيانوفي

قرونهباستعمالوتهديدهارر!راضه،تتضمنقدمنهلايماءة

الوعولية.أوالحقيقية

الاستشعار.قرونازشلر:الاستشعار.قرن

مننوعا02منيقرب،طاسمالأولقرلى

الرطبة.المداريةالمناطقفىغامبايوجد.السرخس

الأ!ل،قرنلكلعلىمتنوعةا!أشكاالرئيسيةولأوراقه

الصلةقريباالسرحسنباتمندومحانالإلكةوقرنالأيل،قرن

منالأولالقسمعمدأبواغتتكون)أ!لإه(الأيلولقرنببعضهما.

الأبواغتكونففيه)أسفل(الإلكةقرنأما.المجنحةالعريضةالأوراق

.الأخيرةالفروعأطرافعلى
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ينمو،ملعقىأومسطح،لأوراقهآخرشكلوهناك

بجمعالأوراقهذهوتقوم.النباتقاعدةمنخارجا

وتحتوي(التربةتحللمنتنشأسوداء)ماادةوالدبالالماء

التناسلية.الأبواغعلىالرئيسيةالأوراق

نباتاتعلىتتسلقمعايشةنباتاتالأيلقرنوسراخس

رئيسيةبصفةوتنمومنها،غذاءهاتستمدلاولكنأخرى

أيضا.الصخوروعلى،الخشبزنودوعلىالأشجارعلى

والأوعيةالمنازلداخ!!كلهالعالمافىالأيلقرونوتزرع

الزجاجية.

تدقيمفيتستخدمالبارودلحملأداةاليارودقرن

.بقرةأوثورقرنم!عادةتصنعوكانت.البندقيةفوهة

غطاءأوويوضعالوفينبممنالأجوفالقرنيقص

القرنطرفيعلى،المعدنمنعادةيكون،كبسولة

الغطاءينزع،البندقيةولتلقيم.داخلهفيبالبارودللاحتفاظ

ويصبالبارود،قرنمنالصغيرالطرفعلىمنالموجود

علىعادةتعلقالبارودقرونكانتفوهتها.فيالبارود

حاملها.كتف

المعتددةالمناطقفىأصلاتنمومعمرةنبتةالغزالفىر

الجافةاحشبيةاالأماكنافىالنبتةهذهتنمووآسيا.أوروبامن

شكلعلىالصفراءالأزهارتنمو.الطرقجوانبوعلى

تسميةالغزالقرنولنبتة.ساطعةبحمرةوتتهدبعناقيد،

هذهوأعطيتالخنزير،ولحمالبيضهيإنجلترافىشائعة

فيأما.الزهرةفىالموجودالتلوينهذابسببالتسمية

فلهامرةلأولإليهاالنبتةأدخلتحيثالشماليةأمريكا

فقدالتسميةهذهوأما،الطفلخفهيأخرىتسمية

أنفسها.الأزهارشكلمنجاءت

الحافة.الشمبيةالمناطقفيالنبتةهدهتنمو.الغزالقرن

)أفعىالعربيةالبلادفيالبريالحيوانانظر:الدرئاء.

(.السامةالرمليةتاسريت

لشجرةاليابسةالزهريةالبراعمعلىيطلقاسمالقرففل

منهاليابسةالبراعمتستخدم.الاسيةللفصيلةتنتمىمدارية

وجزرإندونيسيامنأجزاءفيبرئاالقرنفلوينمو.توابل

ومدغشقرإندونيسيافيمحصولوهو،الغربيةالهند

وتنزانيا.

9و5.4بينماالخضرةالقرنفلشمجرةارتفاعيبلغ

الكبيرةأوراقهاوتبدو،الخضرةدائمةشمجرةوهىأمتار،

ذاتأزهارهاوتنمو.الشكلمستدقةالمتطاولةالطرية

عقد.ذواتيساقينعلىالأرجوانيإلىالضارباللون

أزهارتسمىالتىالأزهارهذهبراعمقطفويتم

فياخذاعندئذلونهاويبدو.تتفتحأنقبلالقرنفل

جفافها.عندالغامقالبنيإلىتتحوللكنهاالاحمرار،

ألمماسايستخدمدافئحادومذاقفواحعبيروللقرنفل

براعممنالمستخرجالزيتويضاف.الطهيلأغراض

عليهاليضفيالحلوىلأطباقوساقهاأغرنف!!اشجرة

طيبة.ورائحةنكهة

عندالأحمرباللونالقرنفلشجرةأرهاربراعمتكتسي.القرنفل

قاتم.بنيفلولهكمهاريستعملالديالمجفصالقرنملأماقطفها.

إلىالضصةطوليصل.الرط!الدافئالمماحفيينموالقرنفلشجر

أمتار.9و.54لينما
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مجموعةفيعضوأيعدىيطدقالثاقبالقرففل

:النباتعلماءعليهاأطلقالتيالزهريةالنباتات

.ورديأحمرلونفىغالباالازهاروتبدو.القرنفليات

منلكثيربالنسبةالقرنفلأوالورديالأحمراسمولكن

إلىويشيريثقبأويغرز:بمعنىيستخدمالمراجع

هذهوتشمل.التويجلأوراقالمطويةالمطبقةالأطراف

تثيروالتي،المحببةالحدائقنباتاتمنالعديدالمجموعة

الأريجوينبعثريحها.وطي!لحسنهاالإعجاب

شقائقمنالقديمالطرازحدائق!نكثيرفيالعاطر

،الحشاشأوراقتشبهالتيبأوراقهاالقرنفلأوالنعمان

بيضاء،قرنفليةتجمعاتشك!فيتبدووالتي

القرنفلفيهابما،المزروعةالقرنفلياتوتشملوحمراء.

الثاقب،والقرنفل،الشائعالقرنفلمشتقات،الطويل

الصغير،الزهرذاالعذراءوقرنفلقزح،قوسوقرنفل

وأبذوراالقرنفلويزرعالعنقوديأوالملتحىوالقرنفل

عقلا.

الملتحي.القرنفل،الطويلالقرنفل:أيضاأنظر

الألوانزاهية،طويلةزهريةنبتةالطويلالقرففل

سم،9و.03بينارتفاعهاويتراوحأزهار.عدةمنتتألف

وأأحمرأوأرجوانيأوقرنفلىلونذاتأزهارهاتكونوقد

أصفر.أوأبيض

وقدأوروبا،جنوبيفيأساساالطويلالقرنفلينمو

وتتم.الطقسوعلىبهالعنايةعلىاعتماداالعامطواليزهر

إماجيداتنمو.التوابلرائحةلهاالاحتمالقويةنباتاتالطويلالقرنفل

المحمية.البيوتفيأوالعراءفي

منتؤخذصغيرةفروعبغرسا:ةعاالطويلالقرنفلزراعة

الجذوعأحدثنىخلالمنأوالناض!4،النباتاتسيقان

ويحتاج)ترقيد(.جديدةجذورالتشكلالأرضإلى

مقاديرمنتتكونطفليةاخصبةتربةإلىالطويلالقرنفل

الرمل.منوقليلالمتحللةالنباتوأوراؤالسمادمنصغيرة

أقدممنذالطويلالقرنفلالب!ماتينأصحابيزرع

زينةوتوضع،باقاتفيأزهارهتستخد.م،واليومالعصور.

الملابس.بعضعلى

اللتحي.االقرنفلأيضا:انظر

الأ!ديمو!د5!ائع!لائقني،تالملتحيالدرف

سم،06ارتفاعإلىعادةينمو11وأوروبا.الممياشمالى

وقد.مدورةعناقيدهيئةعلىءشيفةمخمليةأزهاراويحمل

وغالبا.ارجوانيةأوقرنفليةأوديةو)أوبيضاءالأزهارتكون

تحملوقد.متباينةبألوانمنقطةأ،-مطوقةالأزهارتكونما

ثنائيةكنبتةالحدائقأصحابويزرعهامزدوجةأزهاراالنبتة

تربةفيوجهأفضلعلىالملتحيالقرنفلوينمو.الحول

للشمس.ومواجهةالتصريفجيدة

.الزهرة؟الثاقبالقرنفلا،اطويلاالقرنفل:أيضاانظر

منسودانيضابط(.-ام)439!جونقرلق،

درجةعلىحصلبور.منطقةفيولد.السودانجنوب

المتحدةبالولاياتبنيويورككورنلجامعةمنالدكتوراه

لأمريكية.ا

قرنق!جونالتحق

-":لا+!اقيالسودانيبالجيمق

:قي:برنرنيينىلىتدريباوتلقى،م9691

ىلازريةعسكموحدةقيادة

!لا/في+بالولاياتبنينجبفورت

7!تج7رز!لأخينثم،الأمريكيةالمتحدة

*يرير!لألأ!"س!7؟!ننص1بمرمقدمبرتبةضابطا

7+!*أ"فئ"زربرلا*ء!!!"زربن؟!-التابعالعسكريةالبحوث

؟لإش!لا-!؟!!كأئررز!؟!"!بخ؟.قيالسودانيالمسلحةللقوات

لاءخ-*كا7---ىىقرنقجونالعقيدتمرد

قرنقجونقواءهاقواتوكونالحكومة

!،مينكا(لد)اقبيلتهءبناأ

الشعبيالجيشاسمالقواتتللتعلىوأطلق،ام839

يعتقدإذ،عنصريةدلالةالاسمولهذا.السودانلتحرير

الثقافةمادامتبعد،يتحررلمالسودأنبأنومشايعوهقرنق

يمارسوظلالبلاد.علىا،!يمنةهيالإسلاميةالعربية

نأإلىنميريمحمدجعفريقالضحكومةضدالحرب

رئيساالذهبسوارالرحمنصجمدالمشيرالحكمإلىوصل
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سوارالمشيرجهودتنجحلم.ام859عامللسودانانتقاليا

جنوبمشكلةلحلعنهأعلنمؤتمرعقدفيالذهب

بعدالمهديالصادقالسيدإلىالسلطةوالت،السودان

فيها.الاشتراكقرنقجونورفضالعامةالانتخابات

إلىديمقراطياالمنتخبةالمهديالصادقحكومةدعته

رفض.السياسيةمإلسلطةوالتخاطبللخرطومالحضور

فيالدخولأولعودتهواشترطالحكومةعرضقرنق

الإسلامية،الشريعةقوانينإلغاء:الحكومةمعمفاوضات

مشروعفرضسياسةعنالخرطومحكومةتكفوأن

وردفيها.للديندح!لاعلمانيةدولةوإقامة،العربيةالأقلية

الألمانى.البرلمانفىقرنقألقاهاكلمةفيهذأ

ولهابإثيوبيامعهللتفاوضرالمنتخبالوزراءرئيسذهب

قرنقجونالتقىوقد.بالذيشيءعنالمفاوضاتتسفر

عث!انمحمدبالسيدبإثيوبياكوكدامفىام989عام

اتفاقيةمعاووقعا،الديمقراطىالاتحادلحزبممثلاالميرغني

إلغاءعلىالطر!بناتفادتىبنودهاأبرزمنكانالتىكوكدام

جعفرالفريقحكومةأجازتهاالتيالإسلاميةالشريعةقوانين

إلىالعسكريةالبشيرعمرالفريقحكومةدعته.نميري

تسفرولمإفريقىقطرمنأكثرفىالسلحيةالمفاوضات

حولاتفاتأولل!شكلةحلعنالطرفينبينالمفاوضات

أصصولايمكنلابألهيقولقرنقلأنالمشتركةالقناعات

اصديناأبعدإذاإلاالسودالىجنوبلمشكلةحلإلى

عنالدينفصل)مبدأالسياسسيةالحياةعنالإسلامي

(.الدولة

عدةإلىالمسلحةحركتهانشقتأم،399عاموفى

إليها.ينتميالتىبالقبيلةفصيلكلوتحصن،فصائل

وأصئ،الوحدويةبعفشعاراتهعنقرنقجونوتخلى

توافقلمإذاالسودانلجنوبالمصيرتقريربحقينادي

.السودانفيالعلمانيةالدولةقيامعلىالسودانيةالحكومة

فصائلسبعةقادةتوقيعرغمللسلامالخرطوماتفاقيةرفض

.أم!7!فىعليهاجنوبية

تاريخ.،السودانأيضا:انظر

القرني.أويسانظر:.أويسالقرلي،

العمىبمالعيونبنك،الملتحمةالتهابانظر:.القرئية

الكتاراكت.(،والقرنية)الصلبةالعين(بمالقرنية)عتامة

.(-م4791،هـ-ا493)هشام،القروج

فىتفوق،مغربىقوىألعابلاعبالقروجهشام

صاحب.والطويلةالمتوسطةللمسافاتالجريسباقات

لمسافةالقاعةداخلالجريسباقىمنكلفىالعالمىالرقم

الميداليةالقروجهشامأحرزمتر.0051ومسافةالميل

لفوزه،القاعةداخلميللمسافةالجريلسباقالذهبية

دقائق،.4548.3مقدارهزمناوتسجيله،الأولبالمركز

بذلكمحطما،القوىلألعابالبلجيكىغاندلقاءفى

أيمونباسمالمسجل،دقائق.78943.السابقالرقم

الميداليةأحرزكما.أم839عاممنذالأيرلنديكوهلين

القاعة،داخلمتر0051لمسافةالجريلسباقالذهبية

81.31.3مقدارهزمناوتسجيله،الأولبالمركزلفوزه

،القوىلألعابالألمانيشتوتجارتلقاءفي،دقائق

المسجل،دقائق61.34.3السابقالرقمبذلكمحطفا

.أم199عاممنذالجزائريمرسلىالديننورباسم

سباقفيالعالمفيالأولإتيباالقروجهشاماحتل

،ام699لعامالطلقالهواءفىمتر0015لمسافةالجري

ذلكجاءوقد.دقائق.5092.3مقدارهزمنابتسجيله

فازحيثأم،699عامحققهاالتيللانتصاراتتتويجا

الدوليةواللقاءاتالكبرىالجائزةلقاءاتفيمراتعشر

ومنمتر.0051لمسافةالجريسباقفى،القوىلألعاب

مرتينتسجيله،اللقاءاتهذهفىلهالمميزةالإنجازات

زمناسجل!متوكهلمففىبمدقائق03.3عنيقلزمنا

زمناسجلبروكسلوفي،دقائق.95.923مقداره

مرسلىالديننورعلىوفوزه،دقائق.50.923مقداره

إلىالقروجهشاموصل.الدولىالإيطالىميلانواغاءفى

دورةفيمتر0051مسافةلجريالنهائىالسباق

عامأقيصتالتيوالعشريناسمادسةالأوليمبيةالألعاب

للفوزمرشحاوكانبأمريكا،أتلانتامدينةفيام699

فجاء،السباقأثناءووقعتعرقلأنهإلا،الأولبالمركز

لهذا،السابقالعامفيأحرزوقدعشر.الثانىترتيبه

الجريسباقفيالاولبالمركزلفوزهالذهبيةالميدالية

داخلالقوىلألعابالعالمبطولةفىمتر،0051لمسافة

برشلونةمدينةفيأم99ءعامأقيمتالتيالقاعة

وكانت.دقائق.443،ء4مقدارهزمنامسجلابألحمبانيا،

بركانمدينةفىالمولود-القروجهشامظهوربداية

وتحقيقه،البرونزيةبالميداليةفازأنمندللأضواء،-المغربية

فيمتر0005لمسافةالجريسباتفىالثالثالمركز

فىأم299عامأقيمتالتىالقوىلألعابالعالمبطولة

مقدارهزمناسجلحيث،الجنوبيةبكورياسيؤول

زمناسجل،بعامينذلكوبعدلكنه.دقيقة.97.4613

بلغمتر،0015لمسافةالجريممباقفيجيدا

لعامالدوليموناكولقاءفي،دقائق.6133.3

فيالثانيبالمركزلفوزهالفضيةالميداليةوأحرز،أم499

لألعابالعالمبطولةفيمتر،0051لمسافةالجريسباق

بالسويد.جوتبورجمدينةفيام499عامالقوى
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البرد.نزلاتتقرحانظر:.اليردقروح

علىدقيقةطويلةحسيةأعضاءرالاتقىو!

المفصليةالحيواناتوأغلبتقريباالحشراتكلرؤوس

،الحشراتلدىيوجدالمفصلى.الحيوانانظر:.الأخرى

مثل،القشرياتأماالاستشعار.قرونمنواحدزوج

قرونمنزوجانفلديهاالبحر،وسرطانالروبيان

شيءلديهافليصفصيلتهاوأفرادالعناكبأماالاستشعار،

ذلك.من

الاستشعارقرونأنواعبعض

ورقية

استشعاريلآ

ال!رصور

!!!إأ---

ع!يح!

بخاحيه

عثهقز

منثاري!

القرونطبربلها!نقساء

تكونوقدأعصابعدةعلىالاستشعارقرونتحتوي

كيميائيةوموادالماءوبخاروالاهتزازاتللحرارةحساسة

قرونتغطيدقيقةشععيراتتعمل.معينةوغازات

فيالصغربالغةتجاويفوتحعللمصر.مستقبلاتالاستشعار

فيمفيدةالقرونهذهالحشراتبعضاستشعارقرون

تحاويفمن000208نحويونيوبقةلدىوتوجد.الشم

شعيرأتالبعوضذكراستشعارقرونولدى.هذهالشم

قروناستخدامالبعوضلهذاويمكن.للصوتحساسة

يربوبعدعلىالبعوضإناثصوتلكشفاستشعارها

كم..،4على

الفراشة،الخنفساء،،النحلة،النملةأيضا:انظر

.الحشرة

الوسطى.العموران!:.الوسطىالقرون

الهند(؟الريففي)الحياةالمكسيدث،الريفأنظر:.القرية

(.والقرىالمدنفي)الحياة

الدوديةالمنظمةقرىإحدىالعمائيةالأطفالقرية

شعاراأرواحناأنقذواعبارةمنتتخذالتيالأطفاللقرى

التابعةوالاجتماعيةالاقتصاديةالجمعيةفىعضووهيلها.

العاصمةمنكم02بعدعلىالقر،!ةتقع.المتحدةللأم

مساحتهاوتبلغ.طارقضاحيةفيعمانالأردنية

منالقريةوتتالف.ام879عاموافتتحت2م.00033

،المركزيوالسوقوالخبز،،ا!!طفالروضةمنهاأقسامعدة

والمسرح،الأطفالوملاعب،البلاستنصالمحميوالبيت

لمزرعة.وا،الصيفني

فيالمحتاجينللأطفالدائمةىائليةحياةالقريةتقدم

إلىسبعةمنعائلةكلتتألفعائلإإ،مجموعاتشكل

مأرعايةتحتمستقلمنزلفىمكلاينشأونأطفالتسعة

ووفق،الإسلامىالدينمبادئعاصالأطفالوينشأ.مدربة

يلتحقالروضةمنالانتهاءوعانمب.وحضارتهثقافته

عشرةالرابعةسنبلوغوبعد،المحليةبالمدارسالأطفال

بالقرية.إدارياالمرتبطةالشبابببيوتيلتحقون

خيريةاجتماعيةمنظمةالدوليةالأطفالقرىومنظمة

لمساعدةوتنشأ،دينيأوبباسيتيارلأيتخضعلا

فقدانهمبعسببالرعايةإلىنيحتاجمالذينالأطفال

الرئيسيومركزها.آخرسببلأي،أو،المأوىأو،ذويهم

نحوولها،قرية002نحوا.لنظمةولدىبالنمسا.فيينافي

والورلق،،والمزارع،المحميةا!بيوتبينهامنمشروع005

ألمماساأقيمتوالخابز،،والمطابعوالمتاجرة،الشبابوبيوت

الأطفالولتدريب،الأطفالاضيةاحتياجاتجانبلسد

.القرى/ققاتمنجزءولسدوتأهيلهم

الأوالأد.قريةأيضا:ان!

المشردينللأطفالخاصةمؤل!سةالأولافىقرقي

ودين.عرقكلمن،والمعاقينوالمنبوذيزاوالمضطهدين

المتحدةالولاياتفينبراسكافيأوماهاوتم!رب

ومدرسةترفيهيةووسائلنزلأ،وتضم.الأمريكية

أكثرفيهاشلقى.مهنيتأهيلومركز،وثانويةابتدائية

قريةوتدير.عامكلالرعايةوبنتولد.0058من

حرممواقعفىالشيابلفصيةمراكزأيضاالأولاد

بالإضافة،الأمريكيةالمتحدةالولاياتكلفىالجامعات

فيباضطراباتالمصمابينبالأطصاليهتممعهدإلى

بالاخرين.الاتصال

قريةتأسمست.فلاناجانمضاأالأولادقريةتدعى

وهو،فلاناجان.جإدوارد.يدعلر،ام719عامالأولاد

الرومانية،الكاثوليكيةالكنيسةأتباعمنأيرلنديقسيس

امن.م4091عامالأمريكيةالمتصدةالولاياتفياستقر

وتعليممنزلأفضلالأولادا!ليإذابأنهفلاناجان

فيمنتجينأعضاءهـيصبحونفإنهمككن،وتدريب

دولاراتسعينفلاناجاناقترض.يكبرونعندماالمجتمع

ولماأولاد.بخمسةللعنايةأوماهافىقديممنزللاستئجار
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الانتقالالضروريمنأصبحالمنزلفيالأولادعددكثر

مزرعةفلاناجاناشترىأم219عاموفىأكبر.مأوىإلى

المزرعةكبرتالسنينوبمرور.هكتارا65مساحتها

منهايستخدمه!ضارأ،095مساحةتغطياليوموأصبحت

مأ369عاموفىهكتارا.436منمايقربللزراعة

مرةلأولفيهاالفتياتقبلت.كقريةالمؤسسةهذهجعلت

.أم979عام

.نلروبياا:نظرا0سيدلثرا

اوريمالقرانسورمنقريشسورة.سورة،قىلمجق

وا!لائة.السادسةالشريفالمصحففيترتيبها.ا!لكية

حوللمدارهاقريت!تسميتهاجاءت.آياتأربعآياتهاعدد

لقريق.اللهوهبهاالتيالنعم

يكونأنإماوهو،الإنعامعنالسورةهذهتحدثت

برحلتىمنفعةجلبهناوهونفعبجلبأوضرربدفع

والصيف.الشتاء

علىالجليلةاللهنعمعنالكريمةالسورةهذهتحدثت

إلىالشتاءفىرحلة:رحلتانلهمكانتحيثمكة،أهل

وقد،التجارةأجلمنالشامإلىالصيففيورحلة،اليمن

أممثيرةانعمهمنعطمتينبنعمتينقريشاتعالىاللهأكرم

أجسارواالغنىونعمةوألالعستقرار،الأمننعمةهما:

وآمنهمجوعمنأطعمهمالذيث":البيتهذاربفليعبدوا)

.3،4:قريمغ!خوف!من

القرآنآيات)ترتيبالكريمالقرآنأيضا:انظر

الكريم.القرآنسور(،وسوره

اللهصدىمحمد،العربأسواقانظر:.قبيلة،قريش

النبوية.الهجرةبموسلمعليه

البلادفيالبريالنباتانظر:.الشائعالقريص

الشائأ.)القريضالعربية

إلىشاؤئنتمىعشبالقريضنبات.ئياىالقريص،

وأوروبا،آسيافىأصلاينمو(.المركبة)الفصيلةالربيعزهرة

.الأخرىالعالممناطقمنالعديدفيينتشرولكنه

سم،03إلىينموصغيرحولينباتالشائعوالقريض

وفي.انتظامبغيرمسننةفصوصذاتخضراءأوراقوله

كالقطن،بيضاءشعيراتالأوراقتحملالنباتاتبعض

سويقاتأطرافعلىعناقيدفىصغيرةصفراءأزهاروتنمو

وعندما.وافرةبمقاديرثماراالنباتات!ذهوتنئ.قصيرة

ثماراوتحملتنموجديدةكاملةنباتاتتعطيالبذورتنبت

جيلانيظهروقد.أسابيعخمسةعنتقلقصيرةفترةفى

وقدواحد.موسمفيالنباتاتهذهمنأجيالثلاثةأو

إذا،الثالثالجيلنهايةفيمليون0001هناكيكود

قيدعلىوأحدنباتمننمتالتىالبادراتجميعبقيت

نمومنتحدأنالصغيرةالقريضنباتاتوبامكان.الحياة

المهملة.الحدائقنباتات

الشيخ،زهرةنباتاتالشائعالقريضفصيلةتضم

إفريقيافيالجبالفيينموأ!ذياالعملاتوالقريض

الاستوائية.

أحمد.م(4741-؟هـ،987-؟)لقردميا

مفسر،فقيه،محدث،فاضل،عالم.القريعبداللهابن

حافظعنالعلمأخذ.والتركيةوالفارسيةبالعربيةوأديب

القسطخطجنية.فيبالتدريساشتغل،البزازيمحمدالدين

النسفية؟العقائدشرحعلىحاشية:مؤلفاتهمن

التعديلمصباح،للتفتازانيالمطولعدىحاشيةوهوالمعول

توفى.البيضاويعلىحاشية،التنزيلأنواركشففي

بالقسطخطنية.

(.العين)أجراءالعين:انف!إ.القزحية

وشماليكازاخستانقطاعحنوبىتقعصحراءثمفىل

"الرمالالتركيةاللغةفىالاسمويعنى.أوزبكستانقطاع

تقريبا2كم228و...مساحةالصحراءوتغطىالحمراء".

.آرالبحرشرقىجنوبدارياوأمودارياسرنهريماب!ت

المنخفضةالتلالمنسلاسلالصحراءمنأجزاءوتغطي

الطفاليةالتربةوتنتشر.الرمليةوالكثبانالقاحلةوالأراضى

منالأخرىالأجزاءأما.الشرقيالجنوبيالجزءفي

وشرقيدارياسرنهرشماليالواقعةكاسمهولالصحراء،

زراعةمنالمزارعينلتمكينريهافيجريالعلياالحواف

اقتصادمنجزءاالماشيةوتربيةالتعدينيعتبركما.المحاصيل

المنطقة.هذه

الصغيرالحجمذيالبالغالإنسانعلىيطلقتعبيرالثزم

.والنباتاتالحيواناتعلىأيضاويطلق،طبيعىغيربشكل

.الصغيرةوالكلابالأبقار:الحيواناتهذهوتشمل

والأنواع،الزينةفواكهأشجارالصغيرةالنباتاتوتشمل

والدهلية.الاذريونمتلالأزهارمنالختلفة

مثلالجماعاتأوالأفرادأوساطفيالقزامةوتحدث

القزمة.الأشجاروفىشتلاند،وأمهار،الأفارقةالأقزام

أثناءالجنينلتعرضأووراثيلعيبنتيجةإماالقزميةوتنشأ

منالعديدوهناكبالنمو.خاصةمشكلاتإلىالحملفترة

منهايكونوقدأيضا،النموعمليةتعوقالتيالعوامل

العاطفي.الحرمانأوالتغذيةسوءأوالمرض
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ظاهرةوهيالبشر،منالأقزامظاهرةالمقالةهذهتبحث

نموويعتمد.العظميةهياكلهماكتماللعدمنتيجةتحدث

.الغضروفالمسمىالنسيجتشكلعلىالعظميالهيكل

،الغضروفخلايانمولعدمنتيجةقزماالمرءيصبحوقد

هذامثليحدثوقد.مناممببشكلانقسامهاولعدم

الغضروفية،بالخلاياخلللوجودنتيجةالطبيعىغيرالتطور

الغضاريفخلاياسائرنموعمليةفياضوابلحدوثأو

بهاالتىالغضاريفخلاياوتتسبب.والطبيعيةالسليمة

حيثالغفروفيالحثلقزامةيسمىماحدوثفيخلل

ا!لتعلقةالقزامةأو،الغضروفخلاياعلىالخلل!صر

ويؤدي.الصغيرةبالخلاياالخللينتشرحيثبالصبغي

إلىإماالطبيعيةالغضاريفخلايانموفيالاضواب

اللاهورمونية.القزامةأوالهورمونيةالقزامةحدوث

بعضتعرضحالةفىيحدثالغفروفي.الحثلقزام!

الحثلمصطلحويشير.الخللإلىالغضروفيةالخلايا

ومنالنمو.مكتملغيرغفمروفوجودإلىالغضروفى

غيرجسديتناسبلهالغضروفيالحثلقزمأنالملاحظ

فقطالفقريالعمودفيالخلايااضطرابويحدث.طبيعى

نموعمليةفإنوبالتالي.فقطوالساقينالذراعينفيأو

عادية.غيرتكونالأطرافأووالبطنالصدر

عندتحدث)الكروموزوم(.بالصبغىا!لتعلقةالقزامة

حدوثالخللويشمل.الجسمخلاياكلفيخللوجود

خلية.كلصبغياتمنمحدودعددفىاضواب

ا!لورثاتعلىتحتويالتيالخليةبنيةهيوالصبغيات

بالطريقةخاصةبمعلوماتالخليةالجيناتوتزود)الجينات(،

عادةخليةكلوتحتويبموجبها.وتنقسمتنموأنيجبالتي

عددبالخليةيوجدعندماالنموعمليةوتتأثرصبغيا،46على

وأبعضبالخليةيوجدلاكانإذاأو،الصبغياتهذهمنأكثر

حدوثفييتسببالذيالخللهذاويسمى.الصبغياتكل

تيرنر.متلازمةباسمالأقزام

العجزتداخلعندتحدث.الهورموليةالقزامة

موادوالهورمونات.الطبيعيةالغضروفيةبالخلاياالهورموني

،الدمعبروتسيرالغدد،منالعديدفىتحفظكيميائية

.محددةأشسكالفيللعملوتوجههاالخلايا،علىوتؤثر

وأ،رئيسيةهورموناتثلاثةإلىالنموعمليةوتحتاج

لهورمونالمفرزالهورمون-ا:وهيشبيهةهورمونية!واد

مركزبمثابةهووالذيالمهاد()تحتالوطاءويفرزهالنمو،

الذيالنموهورمون2-.الدماغفيالهورموناتإنتاج

ججسديالوسطهورمون3-.النخاميةالغدةتنتجه

العظاممثلأخرىأنسجةأوالكبديفرزهالذي

الغدةالنمولهورمونالمفرزالهورمونوينبه.والغضاريف

النموعمليةتحدثالتيالنموهورمونمادةلإفرازالنخامية

بشكلالعضروفيةالعظامأنسجةفكولاعندماتحدثالقزامة

والساقينالدراعينمثلالجسدم!أصزاءتصللابحيت،مناسب

عاديطبيبجانبإلىقزماالصورةوقين.الكاملالنموإلىوالجدع

.الطول

إفرازتشجعأنهاهوهذامنالأهمولكنالخلايا،بعضفي

الهورمونيزيدوقد.ججسديالورولىالهورمونخروجأو

الخلايا.منكثيرفيالنموسصعةمنججسديالوممط

حدوثإلىبالإهانةالإحساسأوالعاطفيالإهمالويؤدي

عنالشكلهذايحدثوقد.القزالأكةمنمعاكسشكل

الجهازعلىالتأثيرعبرأكثرأووا-شدهورمونإعاقةطريق

يفرزهالذيالإنسولينفيهابماالهورموذاتوتؤثر.العصبي

علىالدرقيةالغدةتفرزهالذيوالتيروكسر،البنكرياس

النمو.عملية

الهورموناتفيبنقصالمصابالشخمم!جسديكون

الطبيعيمنأقصرولكنه،شسقا،بالنموالخاصةالرئيسية

الحقيقية،أعمارهممنأصغرالأفرا!.هؤلاءمثلويبدو

إلىويصلون،الطيعيالمعدلمنأبطألديهمالنمووعملية

منتصففيالجنسينضجهمنويبلغملهم،طولأقصى

.العشرينيات



الخرافيالقزم176

لدىالنموعمليةلدفعالنموهورمونالأطباءيستخدم

الماضيفىيستخرجالهورمونهذاوكان.المرضىهؤلاء

حالياتصنعأصبحتولكنها،بالإنسانالنخاميةالغدةمن

بالهندسةالخاصةالعملياتبعضطريقعنالمعاملفي

ثية.لوراا

وأالمرضيكونعندماتحدث.اللاهورمونيةالقزامة

قدر.اخضروفيةاالخلايانموإعاقةفىسبباالتغذيةسوء

المم!شومنأضمو.اإعاقةفيالكليةأوالمثانةمرضيتسبب

غيرأوأ!ورمونيةاسواءالنمو،اضطراباتعلاجيتمأن

ومن.المناسبالعلاجأخذفىالبدءطريقعن،الهورمونية

بطيئانمواينموالذيالطفلالطيبيفحصأنالواجب

لا.أمطبيعئاالطفلنموكانإذامايحددحتى

القزمي.الشتلاند،الأقزام؟البونسى:أيضاال!

الأدبفيذكرهيترددصغيرمخدوقالخرالمحيالقزم

اذمشوهاصغيرارجلايشبهإنهويقال،الأوروبىالشعبي

أممموزايحرسا!دياوهو،الأرضتحتيعيشطويلةلحية

أغزمادكريرتبطوالجواهر.الثمينةالمعادنمنالخرافية

عمالمنع،أخالبافى،يحاولإنهإذوأعمالها.بالمناجم

الأقزام،املك،جوبيحكم.بأعمالهمالقياممنالمناجم

علىسحريةقدرةللأقزامإنويقال،سحريبسيفمملكته

.الناسمنالسعادةسلب

الطبيببارسميلسوس،أورولسفيليبصلمماعد

،الميلاديعشرالسادسالقرنفيعالقالذي،السويسري

بامشطاعتهمأنزعمفقد،الأقزاموجودفكرةنشرعلى

للماء.اس!مكاختراقتشبهبسهولةالصلبالطيناختراق

مالبمبتعطمبحرقزوينبحر-.،قزوين

فىداخلىمائىجسمأكبرويعدس!إلبحر،مستوى

منالشرقإلىواسياأوروبابينقزوينبحرويقع.العالم

والشمالالشمالمنقزوينبحروتحدالقوقاز.جبال

دولةالشرقيالجنوبناحيةومن،كازاخستاندولةالشرقى

ومن،إيرانجمهوريةالجنوبناحيةومن،تركمانستان

والشمالالغربناحيةومن،أذربيجانالغربيالجنوب

روسيا.الغرجمط

وهي2،كم000.371مساحةقزوينبحريغطي

لهامتدادأطولويبلغالنروللقريبا،مساحةتعادلمساحة

كم.483و902بينعرضهيتراوحبينما،كمأ!002

الماضية،القرونمدىعلىتحقلصقزوينبحرحجموأخذ

المياهمقدارمنأقلمياهاتجلببالماءتغذيهالتيالأنهارلأن

مشروعاتوتستنزفالتبخر.نتيجةالبحريفقدهاالتي

معظمقزوينبحرحوضفيشيدتالتيالضخمةالري

قزوينبحر

كم00001372للساحةا

المحرسطحمسئوىدورمأ82)طفا29لارتعاعا

مأ520:ممطمةأعمق

دوليةحدود-!

حديديةلسك

رئيسىلالطحالل

للدةأومديلة

الدوليةا!ودليمرجغاليستالحريطةهده

بحرفيتصبالتىالأنهارأهمبنومنالأنهار.هذهمياه

قناةوتربطوكورا.وتيريكوإيمباوالأورالالفولجاقزوين

الأسود.بالبحرقزوينلحردونفولجا

س!إلبحر،تحت،م28عمقعلىقزوينبحريقع

يأإلىقزولنبحرمنالماءتفرغطبيعيةمنافذتوجدولا

ولا،المحيطمياهمنملوحةأقلقزوينبحرومياه.محيط

تبلغصغيرةجزيرة05نحولهوتنتشرمد.أيبهيوجد

2.كم035حواليمجتمعةمساحتها

إنتاجمعظمقزوينبحرفىتصبالتىالأنهارتنتج

وهذا)الحفش(.الألممترجونسمكمنالسنويروسيا

أهمبينومن.الطيعىوالغازللنفطمهممصدرالبحر

أذربيجانفىباكوقزوينبحرعلىالواقعةالموانئ

وأستراخانوماخاشكالاتركمانستانفيوكرامشوفودسك

.إيرانفيالإنزالىوبندرالتركمانوبندرروسيافى

م(.8321-8021هـ،286-506)القزويني

مالكبنأنسسلالةمنمحمود،بنمحمدبنزكريا

بتركيا.بقزوينولد،القضاةمنجغرافىمؤرخ.الأنصاري

ألل!باالخريطةم!طقةآسيا

ثنماايسرجمبهدإثأح!طس-!بخا!

حمم-ك!!
إوكقيايه!1ح!!؟



إلىالقزويخيشهرةوترجع،للعلمطلبادمشقإلىاتجه

وهوالموجوداتوغرائبانحلوقاتعجائبكتابيه

البلادآثارهوالثانيوالكتاب،كوزموغرافيةموسوعة

هذاوفىالبلاد،عجائببأنهأحياناويوصفالعبادوأخبار

سبعةإلىالأرضتقسمالعباد،وأخبارالبلاداثار،الكتاب

وجبالومدنبلادمنإقليمكليحتويهمايصفثمأقاليم

وقد،المعجمحروفلترتيبتبعاوغيرهاوبحيراتوجزر

.الحمويياقوتبمعجمكثيراالقزوينيتأثر

أخبارفيالإرشادمنها:أخرىمؤلفاتوللقزويني

شهرةنالتالخلوقاتعجائبموسوعتهأنإلا،قزوين

تعدمقدماتبأربعبدأهاشاملةعلميةكموسوعةكبيرة

إلىفيهايدعوحيثالعلميالبحثمجالفيطيبامنهخا

الاستنتاجفيالأدلةومتابعةوالاستقراءالتجربةاتباع

تعريفاتوضعالقزوينيينسولمالنتاب!أفضللتحقيق

لبعفمصطلحاته.دقيقة

2001هـ،488-)293عبدالسلام،القزويني

بنداربنيوسفبنمحمدبنالسلامعبدأم(.590-

ونشأبتركيا،بقزوينولدالمعتزلةشميوخمن.شيخالقزويني

إلىرحلثم،لحشةأربعينبهاوأقاممصر،إلىرحلثمبها،

الجبارعبدعنالعلمأخذ.حياتهبقيةبهاوقضىبغداد

بجمعيهتمكانوغيرهما.مهديبنعمروأبىالهمداني

ششى.علومفيبرعحتىكثيرا،علمامنهافاستفادالكتب

أشهرهاكثيرةمؤلفاتله.وقتهفيللمعتزلةشيخاكان

الشياطينتتلوماواتبعوا)تعالىقولهفسر،القرآنتفسير

توفي.كاملمجلدفى،201:البقرة!سليمانملكعلى

ببغداد.

فيأعضاءيرسمونالذينالأشخاصأحدالقس

ويعملون،البروتستانتيةالمذاهبفيوخاصة،الإكليروس

ما.أبرشيةفيالمصلينجماعةرعايةعلىعادة

القرابينعلىعادةقسارسمالذيالشخصيشرف

لجماعةالرعويةبالمسؤوليةويضطلع،والمواعظالمقدسة

غيرالقساوسةأما.التعبديةالخدماتجانبإلىالمصلين

يقرأواكأن،التعبديةالخدماتفييساعدونهفهم،المرسمين

توزيعفيويساعدوأوالمواعظالقربانيةالطقوسمنأجزاء

فيالمر!سمينالقساوسةبدورالكهنةويقوم.القربانخبز

الشرقيةوالأرثوذكسيةالكاثوليكيةالرومانيةالمذاهب

والإنجيلية.

-2881هـ،أ453-0031)ينلداعز،القسام

مجاهد،القسامعبدالقادربنالدينعزمحمدأم(.359

177الشامىالقسط

اللاذقية.بمحافظةبجبلةكريمةةأسمفىولد،سوريعربي

فيالعالىتعليمهعلىوحصل4،عربيإسلاميةبيئةفينشأ

احتلأنإلى،والوعظبالتعليمبلد،1فيواشتغلالأزهر،

الأولى،العالميةالحربختامفيسورياساحلالفرنسيون

.أم189سنة

الاحتلالضدصهيونجبلزورةفيبارزبدورساهم

الحكمإبان،دمشقفقصدالفرونجونوطارده،الفرنسي

عليهاالفرنسييناستيلاءب!دغادرهاثم،الفيصلي

فىفأقامأم،029سنةجمالإعدامعليهحكماوإصدارهم

ورياسة،وخطابتهالاستقلال-خامعإمامةفيهاوتولىحيفا،

المسلمين.الشبانجمعية

العدةيعدوأخذالثورةفييفكرام229عاممنذبدأ

عسكريةوحداتإلىودتمسيمهمالمجاهدينبتدريبلها

-2591منسنواتعشرد.لكعلىواستمر.منتظمة

منأكثرمعهوغادرالعامةرةالثأعلنحيثام359

قضاءقرىإلىحيفا،مدينةانهإخ!منوعشرينخمسة

.الثورةفيللاشتراكواسعنطاقعلىالشعبلدعوةجنين

فى،41/11/3591فىالأولىالرصاصةوانطلقت

الشيخالبطلاستشهادعنأسفرالبروةقريةقرباشتباك

فىللجهادالعلنيةالدعوة!رتواست،الحلمونيمحمد

فيمعركةجرتحيث،51191!أ9111حتىالقرى

.القساماستشهادعنأسفرت،جنينقضاءيعبد،أحراش

المح!إدىينتعسبخشنمعمرنباتاالشاميالدسط

ويقوم،الطرقجوانبعلى،نححاركعشبينبت.المركبة

طبية.لأ.نمراضبزراعتهالناسمنكثير

لم6ممغلايم!!ر!-برحور!كص

مم!!-جم!ي

.الطرقجانبيعلىينمو!ويلضارعشبالشاميالقسط



الحصانقسطل178

لمذاقمشابهمرمذاقالممتلئالثقيلولجذره

السعالعلاجفيالجذرأستخدامويمكنالكافور،

كما.للهضموكمساعد،القصباتووعكةوالبرد،

الجلديةالأمراضبعضلعلاجأيضااستخدامهيمكن

القسطيعرفالسببولهذا.الخيولبهاتصابالتي

الشاميالقسطموطن.الحصانبشافىأحياناالشامي

واليابانأوروبافىالانيوجدولكنهآ!ميا،ولمحطهو

الشمالية.وأمريكا

أشجارمنلمجموعةاسمالحصانقسطل

وأمريكاوآسياأوروبافيأصلاتوجدوشجيرات

15نحوالحصانقسطلنباتمنيوجد.الشمالية

الذيالأوروبيالحمانقسطلشيوعاوأكثرها.نوعا

شرقىجنوبفىالبلقانإقليمفيمرةلأولزرع

فيالانالأوروبيةالحصانقسطلنباتاتتزرعأوروبا.

تزرعكماللظلأشجاراالأرضيةالكرةشماليمعظم

أصلاالموجودةالأنواعوتسمى.الجميلةلزهراتهاأيضا

الضخمةبذورهالأنالأيلعيونالشماليةأمريكافي

الأيل.ذكرعينىتشبه

والورديبيضالأب!تالحصانقسطلأزهارلونسراوح

وأالربيعأواخرفىمجموعاتفىتتفتحوهىوالأصفر.

وريقاتستإلىخصص!منالاوراقوتتكون.الصيف

داكةأوراقلهالحصانقسطل

حعلتهجميلةديضاءوزهرات

المتزهاتلتزيينالمفصل

الحصادقسطلولدور.والشوارع

بعطاءمعلمةوضحمةاللونبخية

شوكي.

مايو.فىصعيرةأزهارمنسماللتحم!!الأوروبيالحصانقسطل

الحصانقسطليسمى.حيدةظلشحرةممهاالسمي!سةالأعصالىتجعل

الأيل.عيوناجةالشماأمري!صافىيمموالدي

جلديةعليباتفيالبذوروتنمو.مشتر!صةنقطةفىمتصلة

إذاوسامةالطعممرةوهي.سم5إلىقطرهايص!!،كبيرة

قدئماالأمريكيونالهنودكان،ذلكومع،نيئةأكلت

لغذائهم.البذوريطهون

وأدواتالأثاثلعملالأشجارهذهأخشابتستعمل

النباتي.الفحمعملفيأيضاتستعملكما،الزينة

.الشجرة:أيضاالظر

منتمامامختلفينلنوعينشاخاسمالماءقسطل

الصينىالماءقسطلهو،الاولوالنوع.المائيةالنباتات

البصليةجذورهأجلمنزراعتهتتم،العشبيشبهنبات

والنوع.الأرضسطحتحتتنموالتىللأكلالصالحة

يسمىمورقطافمائىنباتالماءقسط!!منالاخر

الماء.حسك

الشكلأنبوبيةسيقانلهالصينىالماءوقسطل

،أم5،إلىارتفاعهاليصلتنمو،مورقةغيرخضراء

وللجذور.بالمياهالمغمورةالحقولفيزراعتهاوتتم

نأيمكن،أبيضهشلبالصغيرةالمستديرةالبصلية

وأمخللاأومشوياأوبسيطاسلقامسلوقاأونيئايؤكل

الأطعمةفيالشعبيةالمكوناتأحدوهومعلبا.

الصين،موطنهنباتالصينيالماءوقسطل.الصينية

أجزاءوفىالصينجنوبيوا!ئفىنطاقعلىويزرع

الفلبين.من



917الكبيرقسطنطين

المغمورةالحقولفييممو،العشبيشبهنباتالصينيالماءقسطل

أحدوتشكلللأكلصالحةالأرضتحتتسموالتيالبصليةوجذوره

الصينية.الأطعمةفىالاستخدامالشائعةالمكونات

طعاموهي،الجوزةتشبهثماراالماءحسكويعطي

النباتاتهذهوتنموآسيا.أنحاءكلفيمعروفشهي

وقدوإفريقيا.باسياالمداريةوشبهالمداريةالمناطقفيأساسا

الشماليةأمريكامنأجزاءفيوزراعتهالحسكجلبتم

ليا.وأسترا

هـ،239-)851الدينشهاب،القسطلاني

بنبكرأبيبنمحمدبنأحمدام(.4481-517

عليبنحسينبنمحمدبنمحمدبنأحمدبنعبدالملك

.المصري،الأصلالصسطلاني

مكةوقدممصرفيولدومقرئوفقيهومؤرخمحدث

.بالقاهرةوتوفي

البخاريصحيحلشرحالساريإرشاد،تصانيفهمن

وهوالمحمديةالمنحفىاللدنيةوالمواهبأجزاء،عشرةفي

فتحهوالقراءاتفيكتابوله،النبويةالسيرةفيكتاب

أيضاالقراءاتفيولهالأمانىحرزلث!رحفيالدانى

التجويد؟فيالكنز،القراءاتعلمفيالإشاراتلطاثف

ويقعالحديثفيالحجاجبنمسلمبشرحالابتهاجمنهاج

الشاطبيالقاسمأبيسيرةفىكتابولهأجزاء،ثمانيةفى

سيرةمنلمحةعنتنبئالمواهبىالفتحمنحمنمنحةهو

مناقبفيالزاهرالروضأيضئاوله.الشاطبيالقاسمأبي

فيكتابوهوا!لفهـميئةالأنوارمشارقعبدالقادر،الشيخ

التراجم.كتابمعظملهترجموقد.البردةشرح

هـ،686-)614الدينقطب،القسطلاني

القيسىعلىبنأحمدبنمحمدأم(.2181-287

القسطلاني،التوزيالدينق!ببكر،أبو،الشاطبي

إلىنسبة-الأصلتوزي.ناظم،ناثم،أديب،فقيهمحدث

رحلالمنشأ.مكىالمولد،.!ري،بفارسبلدةوهي-توز

زاهداعابداشجاعا.كانالجزيزةأوالشامومصربغدادإلى

دارمشيخةلهفوضت،النفسكريمللفضائلجامعا

ارتفاع:مؤلفاتهمن.توفيأنإلىبالقاهرةالكامليةالحديث

والحريقالنارفيالتوثيقعروةبموالصحبةباللباسالرتبة

منالمعجمعنالإفصاح(،الفويالمسجدحريق)في

:شعرهومن(.المعجمحر،ف)علىالمبهمالغامض

فروعهطالتالمرءأصلطابإذا

بالوردالشوكيدجاءتغ!فىومن

أصلهطابالذ:بالفرعيخبثوقد

والطردالعكسفياللهصنعلظ!س

.اليونانملوكمنلاثنيناسمقسطئطين

والدهخلفام(.ا-239ا!868الأولقسطنطين

الأولى،العالميةالحربأثناءام319عامفيالأولجورج

دخلالذيالرومانيالإمبراطورالكبيم.قسططينغيروهو

نأيعتقدقسطنطينوكان.م275عاموولدالنصرانية

وبسبب.محايدةتظلأنلليونانوأراد،سينتصرونالألمان

ودعى.أم179عامفيالمنفىإل!االحلفاءاقتادهذلك

الملكابنهماتأنبعدأم029عامفىثانيةللحكم

معحربفىاليوناندخلتأم،621عاموفيألكسندر.

إلىالملكوذهبهزموا،اجونانيينولكن،العثمانيةالدولة

أثينا.فيقسطخطينولد.ام229عامفيأخرىمرةالمنفى

مناليونانملك(.-ام1/049الثانيقسطنطين

والدهموتبعدملكاوأصبح749.101وحتىأم649

قسططينقامأم679دءخسمبروفى.الأولبولالملك

كانتالتيالعسكريةأسنلعصبةللتخلصفاشلةبمحاوله

المنفىإلىعائلتهوالملكوذهب.أبريلمنذاليونانتحكم

العسكريةالعصبةألغت،أم9لأ3عاموفيإيطاليا.في

العسكرية.العصبةحكمانتهىأم749عاموفى.الملكية

الصيغةاليونانفيالناخبونأختارالعامذلكوفى

الثانيقسططينولد.الملكيةمنبدلاللحكمالجمهورية

أثينا.م!قبالقرب،سيخكونفي

قسطنطين،زريقانظر:.زريققيصرقسطنطين

قيصر.

إمبراطورأولم(.337-م)ء27الكبير.قسطنطين

قسطخطينباسمأيضاويعرفالنصرانيا؟،يدخلروماني

التعبدحريةحكمهخلالالنصاراىاستعاد.الأول
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الكنيسةوتعتبر،شرعيةالنصرانيةالكنيسةوأصبحت

الان)وهيبيزنطةبناءأعادقديسا.قسطنط!تال!رثوذكسية

وحعلهاالقسصطينيةاوأسماهاتركيا(فيإسطنبول

عاصمته.

إلىالرومانيةالإمبراطوريةنفوذقسططيننقل

الإمبراطوريةأسسأرسىوبذلكالشرقيةالمقاطعات

البيزنطية.

النصرانية،أط!ضيسةالهباتمنال!ضيرقسطنطينأعطى

روما.فيلدصيسةأعطاهاالتىالشاسعةالأراضيومنها

كمابازيليقالاترانوهيرومافيكاتدرائيةأولبنىوقد

فىأنطا!جاشفىروماقربمشهورةأخرىكنائسبنى

.:القدسالقسطخطنيةوفيتركيا(في)الانصرب

فاليريوسفلايفيسوهولقسطنطينالرسميألالمسم

حاليا(،)نيسنايسافيولد.كونستانتينوسأوريليوس

اطمقاطعاتإمبراطوراكونستانتيوسوالدهوأصبح

أعلنم603عامتوفىوعندما.م503عامالغربية

الحكمنظامبدأوقد.لوالدهخلفاقسطنطينالجيش

حديثينموإمبراطورينقديمينإمبراطورينبينالمشترك

حيثكليا،فش!!ولكنهديوكليشيانالإمبراطورحكما

هاج!اقدو.بالسلطةالمطالبينمنسبعةتصارع

عامماكسيشيوسالغربفىالرئيسيمنافسهقسططين

علىممسيشيوسماهزيمةقسطط!تجنودا!حتطاع21

قسضطين:أصبحاكتيبر.نهريعبرالذيميلفيانجسر

وهوقسطخطيننصرقوسولكن،للنصرانيةقويامؤيدا

قسطنطينانتصاريمجدمازالرومافىبنيوثنينصب

ماكسينتيولر.على

الإمبراطورمعلاتحادم313عامفيقسطنطينأعد

فيالاثنانوتقاب!!،الشرقيةالمقاطعاتحاكمليسينيوس

وحقوقاالعبادةحريةأعطتحكمقوانينوأصدراميلانو

قسطنطيناعترفوقد.الدينيةلجمئالفئاتمتساوية

علىالحصولفيوبحقهاالنصرانيةالكنيسةبشرعية

مسهم.لمملبتالتىالملكيةللنصارىأرجعكما،الملكية

01منلأكثرالإمبراطوريةوليسينيوسقسطنطينقسم

ونصراحربام432عامفيصراعهماعنونتج.سنوات

جعلوقدالوحيد.الحاكمبعدأصئفيماالذيلقسطنطين

للحكومةومركزاعاصمتهالقسطنطينيةقسطنطين

الرومانية.

عالميمجلس!أولقسطخطينترأسم32ءعاموفي

فيالكنسىالمجل!اجتمعوقدالنمرانية.للكنيسة

لمعالجةوذلكتركيا،غربشمالفيالآنوهي،نيقية

التيالاريومميةالعقيدةمعخاصةالنصارىبينمجادلات

انظر:.الإلهعنمختلفاالمسيحالسيدتعتبركانت

أنحاءمنمطران003منأكثرحضروقد.الاريوسية

الآريومميةالكنسيالمجلسأدانحيثالإمبراطورية

نيقية.بعقيدةسمىالأساسيةللاعتقاداتفرماناووضع

فراشعلىنصرانياقسطنطينعمد.مجامع،نيقيةانظر:

قسطنطينأولادهإلىالإمبراطوريةوانتقلت.الموت

الثانى.وقسطنطينوكونستانس

تاريخ.،العالمبمالبيزنطيةالإمراطوريةأيضا:ان!ر

لإمبراطوريةا،إسطنبولان!:.لقسطئطيئيةا

)الحملةالصليبيةالحروبتاريحية(،)لدةتركيا،البيزنطية

الحتمانية(.اسددودةالقوة)عصرالدولة،العثمانية(بمالأولىا

عامفيالقسطنطينيةفتحتم.لمحتحالثسطئطيئدة،

العثمانيالسلطانأنأسبابهمنكانوأم453هـ،857

مش!طةحسملحكمهالأولىالأياممنذأرادالفاغمحمد

الدولةأمنعلىلخطورتهابفتحهاوذلك،القسطنطينية

للعثمانيينلامناصإنه:القائلباشأييدي!وكان.العثمانية

أوروبا.فيقوتهمتدعيمأرادواإذاأعسطهن!جنيةافتحمن

تطلعفقد،السلطانمشاعرألهبتأحرىأسبابوتجمعت

وحاولوا،القسطنطينيةإلىالأولىعصورهممنذالمسلمون

فيالأمويةالدولةعهدفىمرتيتالبيرلطيهبمنألتزاعها

فيومرتين،الملكعبدبنأ!ليداعهدو!ىمعاويةعهد

وباءتوالرشيد،المهديعهديعلىأ!باسيةاأصدولةاعهد

العثمانيينالسلاطينمنأسلافهوحاول.بالفشلجميعها

فشلوا.ولكنهم،الحلمهذاتحقيق

لفئوعسكريالحمياسياالثانيمحمدالسلطاناستعد

اتخذهاالشالسيامميةإجراءاتهمنوكانالقسطنطينية

الذينجيرانهجميعمعالهدنةواتفاقياتالمعاهداتتحديد

داخلالمقيمينوالجنوبيين،علاقاتبهتربطهم

سياسياالبيزنطيةالدولةعزلهذامنوهدفه،القسطخطنية

جيرانها.عنوعسكريا

بدأهاالتيالمنشآتإقامةأكملالعسكريةالناحيةومن

كان.القسططنيةمنمقربةعلىالأولبايزيدالسلطان

منالاسيويالجانبعلىقلعةشيدقداسحلطانهذا

فشيداسيا،حصنأوحصارأناضوليتسمىالبوسفور

تسمىقلعةللبوسفورالأوروبيالجانبعلى،الثانيمحمد

العثمانيونسيطروبذلكأوروباحصنأيحصارإيلىروم

البوسفور.ضفتىعلى

،الإجراءاتهذهعلىالبيزنطيالإمبراطوراحتج

الإمبراطورمنكانوما.ألاحتجاجهذاالسلطانورفض

وردالعثمانيينالرعاياواعتقلعاصمتهبواباتأغلقأنإلا
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ربعقوامهاقواتوحشد.الحربلماعلانالسلطانعليه

وخمسينثلاثةالقسططينيةبهمفحاصر،جنديمليون

الفريقين.لدىالدينيةبالمشاعرغامرجووسطيوما،

جمادى02فيالمدينةعلىالعثمانيالهجوموبدأ

بعدوتمكنواام،453مايو92هـالموافق857عامالأولى

الإمبراطور.وقتلواأسوارها،اقتحاممنعنيفةمقاومة

عامالأولىجمادى02فىالمدينةالسلطانودخل

كاتدرائيةوحول،ام453مايو92هـالموافق857

يأإسلامبولاسموأطلقمسجد،إلىصوفيالقديس

حلمبذلكوتحقق.القسطنطنيةعلى-ايلإسلاممدينة

الشرقية،الرومانيةالدولةنهايةفتحهاوكان،المسلمين

طويلةلسلسلةوبداية،الإسلامحطرةمرةلأولودخولها

والبحر،البرفيالعثمانيةوالانتصاراتالفتوحاتمن

الفتوحانظر:.أوروبافيفييناأسوارإلىانتهت

تركيا.؟الفاغمحمد،الإسلامية

.ول()حدلجيشا:نظرا.معركة،لقسطئطيئيةا

(،المهنية)1!خ!قالأخلاق،أبقراطانظر:.أقياطقسم

وروما(.)اليودانالطب

أجزاءإلىأشياءمجموعةأوتجزئةلفصلطريقةالقسمة

قسمتهافيوترغبكرة18لديكأنافترض.متساوية

ينالهاأنيمكنكرةكملمعرفة.لكصديقينمعبالتساوي

مجموعاتثلاثإلىتوزئالكراتيمكنكواحد،كل

موضحهوكماكراتستمنهاكلفيمتساوية

بالشكل.

القسمةمصطلحات

دائماالباقيويكونالقسمةعمليةاكتمالبعدالمتبقيةالكميةهوالباقي

عليه.المقسوممنأصغر

الحاصل.هو84،4-:32فيالحاصل

ذهنيا.العملمعظمفيهايسجزالأعدادلقسمةطريقةهىايخصرةالقسمة

بكامله.العملفيهايدونالأعدادلقسمةطريقةهيالمطولةالقسمة

لايتجاوزانعددينوالناغالمقسومفيهايكونقسمةالقسمةمسلمة

6-7-42متل9،

.المقسومهو4،32-32:8فيالمقسوم

عليه.المقسومهي4،8-32:8فيعليها!لقسوم

؟صعلأ

الحسابية.الطالبقدراتتقيسالقسمة عملط

فيالأربعالأساسيةالعملياتمنواحدةالقسمة

والطرحالجمعفهيالأخرىالعلمياتأما.الحساب

كيفتتعلمأنعليكالقسمةبتعلمالبدءوقبل.والضرب

.وتضربتجفوتطرح

القسمةلعلم

الحفظطريقعنقديماالقسمةالإنسانتعلم

أفضلأنعلىاليومالمعلمينمعظمويتفقوالاستظهار،

نتعلمأنويمكن.الفهمأسلوبهوالقسمةلتعلموسيلة

.كبيرةصعوبةدونماالقسمةفهم

إلىمجموعةتجزئةفيالطرقإحدى.القسمةكتابة

شكلعلىالعدبأسلوبوضعهافيهيمتساويةأجزاء

مثلا،للقسمةسهولةأكثرطريقةهناكلكن.متساويةأجزاء

الرقمفيوحدات3منتتكونالتيالمجموعاتعددلإيجاد

شيء.لايبقىحتى12من3طرحموأصلةيمكنك،12

1296

.خاصبرمزالحسابفيأسالمميةعمليةلكليرمز

أنهأي.4-3-21العبارةتعني-هوالقس!ةورمز

منمؤلفةمنهاكلمجموعاتإلىشيئا21نوزععندما

أرلغيوجدأنهأو.مجموعاتأربععلىنحصلأشياءثلاثة

شيئا21وزعإذاأنهتعنيأنيمكنأيضا،.21فيثلاثات

كلفىأشياءاربعةفيوجدمجموعاتثلاثإلى

-3ة21بالقسمةالعارفالإنسانيقرأ،عادة.مجموعة

كتابةأيضاويمكن.4يساوي3تقسيم21النحوعلى4

الشكل:علىالقسمةمسألة

4

لأ!
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خاصةأسماءالقسمةمكوناتأوأجزاءعلىويطلق

تقسيمه.المطلوبالعددهو،ا!لقسوم:هى

وخارج.عليهنقسمالذيالعددهوع!والمقسوم

القسمة.نتيجةهوالقسمة

-الؤ-!ةخارخ

عليه.المقسوم--!---ث21-------المقسوم

الشكلهوالقسمةفيالمسألةلكتابةأخرىطريقة

الكسر.انظر:الكسور.كتابةفيالمستخدم

12

القسمةجدول

أك2ك01بمك-كك4

اك8أك5أك2ك9؟ك

ك24ك02أك6أك2للى8

ك03ك25ك02أك5أك.

ك36ك03ك24أك8اك2

ك42ك35ك28ك21أك4

ك48ك04ك32ك24أك6

بخكك45ك36كل!27

879

بمكأك6أك4

ك27ك24؟ك

ك36ك32ك28

87

ك45ك04ك35

ك54ك48ك42

879

ك63ك56ك94

187

ك72بمكك56

ك81ك-72ك63

اكتشفتلقد.القسمة()حقائقمسلمات

فىمجموعاتثلاث21فييوجدأنهالطرحباستخدامك

هذهعلىنطلق.4=3ة12أوأشياء،4منهاكل

قسمة.مسلمةأوحقيقة

القسمةمسلماتجميعإيجادالوحباستخداميمكنك

القسمةمسلماتأو(،القسمةجدولتسميتها)يمكن

64اد

كيجيدبشكلالقسمةجدولتتعلمأنالمهمومن

،مفيدةنفسهاالمسلماتهذه.مباشرةاستخدامهتستطع

بسرعةأكبرأعدادتقسيمكيفيةلتعلمضروريةأيضاوهي

وبدقة.

المطولةالقسمة

.كبيرةأعدادلتقسيما!شخدامهايم!شطريقةهى

بدقة.الخطواتتسجيلأوتدويناستخدامهاعندويتعين

-97أو97،فيثلاثةكمإيجادتريدأنكلنفترض

اختصاريمكن،مرةكلفيواحدة3طرحمنبدلا3

كبداية،،يمكنك.واحدةدفعةثلاثاتعدةبطرحالعمل

.مرةكلفي،51أو،ثلاثاتخمسطرخ

!!يم914في!34خ!!-977-6494

3--15-15أ-ء15-15

64943491

وأ5+5+5+5+5طرحتقدكجملةويكون

طرحلايمكن،4علىمبقيا97،منثلاثةوعشرينخمسا

تاركاواحدة3طرحيمكنكولكن،أخرىثلاثاتخمص!

فىثلاثةوعشرونستأوأ+25يوجد،وعليه.اباقيا

.زيادةأبقاءمع97

.مرةكلفيثلاثاتءبوحكالعملاختصرتلقد

:مرةكل0،3أو،ثلاثاتعشرةطرحمحاولةبعدهايمكن

-!خ979491

3-ت-!تج!أ-خ؟-0303-

94!14

مشاأوا+5+01+01طرحتقد،المرةهذه،تكون

الأسلوبويكون.اباقياوتركت97،منثلاثةوعشرين

الأداء.فيالمستحسنهوالتالىالشكلأو

!97

الثلاثاتعدد01بر03-

تسجلالمطروحة9301-

العمودهذافيأ91

ء!-15

واحدةثلاثةأغصا

الإجماليةالثلاثاتعدد126صالباقى

المطروحة.
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ثمثلاثةعشرينتطرحأنالتمرينمنشيءبعديمكنك

.ثلاثاتست

وتكتبالنتيجة-26
؟ا97

المقسومأعلى6.2.-

91

الصورةتكتملكي816-

26

المطولةالقسمةفيالخبرةمنمزيداتكتعسبكي

وأ198،فييوجد21كممعرفةمحاولةالانيمكنك

تطرحسوف12كمتقررأنأولا،عليك.2أ198-

تثبتأنيمكن0،21أو1،2عشرةإن.واحدةدفعة

فيالألوفأوالمئاتأوالعشرأتاستعمالإنصلاحيتها.

سهولة.أكثرالقسمةيجعلعليهالمقسومضرب

42

198/21

12مراتعدد02101-

المطروحة.168

-01201

714

-01201

162

-01201

51

-12

03

-121

924!الباقي

نأوجدت1،2أربعينأو12.أربعةطرحتعندما

إضافية،21عشرةمنهلتطرحجداصغير51،،الباقي

يعطكمرةكلواحدة21طرح،حالكلعلى،يمكنك

اثنينأوا+أ+01+ا.+01+01أخيراهذا

.9باقمع198في21وأربعين

0،42أو21،عشريناستخدامباستطاعتككان

42

12بم

12مراتعدد02402-

714

المطروحة.02402-

51

-24

924-الباقى

عمليةأكبربصورةيوضحسموفالأخيرالتاليوالمثال

73كممعرفةفيترغبأنكافترض.المطولةالقسمة

مرة،عليك37،-625.21أو21؟625فييوجد

.واحدةدفعةستطرح37كمتقررأن،أخرى

338

الث526،23

مراتعدد004.7002-

73العدد،؟621

المطروحة007.3001-

624،1

-011،103

613

-581

131

-111

02338-الباقط

التيالوحداتلتجدمسودةورقةعلىتجربأنيمكن

تستيمأنكحتيإ.بسهولةالمسألةلحلاستعمالهايمكن

002عنتزيدوحداتاستعمال

338

لض3ا526.2

مراتعدد001211003-

73العدد624،1

المطروحة

-011(103

613

-692

02338-الباقي

أكثرالمطولةللقسمةطريقةكثيرونأشخاصيستخدم

هذاويبدوسبق.فيماشرحناهاالتىتلكمناختصارا

التالية:الثلاثالخطواتفيواضحا

333338

الث2و526في؟52612.أث.5262

111+!س!سءتهه! 111!!111

41+!421142

111111

31316

692

02

فيماناقشناهاالتيالنتائجنفسإلىالطر!ةهذهتؤدي

القسمةعمليةلاتوضحوهي.مختلفبأسلوبولكنسبق

الختصرةالطريقةهذهاستخداموعند.للمبتدئينبجلاء
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كتابةملاحظةالأمتلةهذهجميعفيالمفيدمنيكون

عندماأي.المقسومأعلىالمناسبةالخاناتفيالناج

تسجلأنلابد،001ادمضاعفاتمنعدداتطرح

للمقسوم.المئاتمنزلةأعلىالعددهذا

تستكملعندماباتالغالبفييوجد.القسمةباقي

نوععلىالباقيهذافىتصرفلث.ويعتمدالقسمةفيمسألة

فيقىبثلاثة!3معرفةفيترغبكنتفإذا،المسألة

طوالغعلىصرفهاتريدقرشا97لديكوكانت97.

لامكانكأنهتجدسوفقرولق،3منهاكلقيمةبريدية

واحد.قرلقلديكويبقىطابعا26شراء

سوف،أشخاصثلاثةبينتفاحة97توزيعأردتإذا

هذاأويبقى97فى3وعشرونستيوجدأنهأيضاتحد

تفاحةوتبقىتفاحة26علىيحصلشخصكلأنيعني

تماما،الحصصتساويمنلابدكانوإذا.مشتركةواحدة

متساوية.أجزاءثلاثةإلىالباقيةالتفاحةقطعفعليك

تفاحة.26علىشخصكليحصلوسوف

علىيعتمدأباقىافىنصنعهماأنالأمثلةهذهتوضجح

التقسيمامنمزيدإلىيشارالحالاتبعضوفى.المسألة

مجرداباقىاي!صنأخرىحالاتوفي.كسريةلأجزاء

المتبقية.الكميةعنإعلام

القسمةاستخدامأيضايمكنك.العشريةالكسورقسمة

العبارة.عشريةكسورعلىتحتويأعدادتقسيمفيالمطولة

كى،عليك.النوعهذامنمسألةهي35.78-6.3

مهمةخاصيةتتعلمأن،العشريةالكسورقسمةتفهم

مسلمةأوحقيقةهى5-3-15أنتعلم.للقسمة

يعني،1؟..ب3واداءادضربتلويحدثماذا.قسمة

مطولةبقسمةسيتضح03؟على015قسمةفيالنتيجةما

ه-3-15فإنوهكذا،أيضا.5هوالحاصلأن

27و.12-6-72،مشابهبشكل.ه-03-15و.

فسيكون001فى6واد72ادضربناإذا.أ062--

أيضا.21هو0072:006فيالحاصل

التالية:العامةالقاعدةالأمثلةهذهتوضح

وأ51فيعليهوالمقسومالمقسوممنكلضربإذا

حاصللايتغيرللمفرمخالفعددأو1...أو1..

القسمة.

على35.78لتقسيمالقاعدةهذهاممتخداميمكن

.أ.في6.3وء3.78منكلضربيمكن6.3.

36.-01ك!6.3و5.783-01*35/78،وعليه

فيالنابخنفص!5.783:36فيالنابخوسيكون

الانأخذتالعشريةالفواصلأنغير.35-78.6.3

.يدةمواصحد

المختصرةالقسمة

مثلواحدرقممنعددعلىالتقسيمأسةحافييمكنك

القسمةهذهمثلوتسمىتدوينهدونبالعملالقيام7،

أكثرالذهنفي،عادة،العملفيهاوينجزمختصرةقسمة

القسمةفيالمتبعةالطريقةنفسوهى.الورقةعلىهومما

ذهنيا.يتمفيهاالعملأنغيرالمطولة

مختصرةقسمةمطوا!ةقسمة

(1)باقي212212

984!ممض984

-؟---!4لأ=

212

القسمةفيأنههوالمثالينهذينبينالوحيدالاختلاف

النابخ.جانبإلىللباقيويشارذهنياالعم!!يتماالختصرة

ماترىأول.الباقيعلىللدلالةبالحرفسشحدمسو!

.984من4مائتىطرخلامكانكأنهوالمثالهذافى

بعدها،،المقسومفى8ادأعلىالمائةخانةفى2اكف

فىأأكتب.الباقية94ادمنأربعاتعحترطرحيمكضك

طرحيمكنأخيرا.المقسومفي4ادأعلىالعشراتمنزلة

دافوقالاحادمنزلةفي2اكتب.الباقية9ادمنأربعتين

الحاصل.يسارإلىالباقياكتب.المقسومفي9

يجبالختصرةالقسمةفيصعوبةالأكثرالمسائلوفي

المسألةسيت!!يماوهذاجديدةوسيلةامشخدام

541-7.

!415

خمسينتطرحأنهوالمسألةهذهحلفىخطوةفأول

لأجل5اكتب010وثلاثونخمص!هىوالتى035أو7

بعمليةثم.المقسومفىأادأعلىعشراتخمسأو05

من01وثلاثينخمسطرححاصلإنذهنيا.الطرح

إلىصغيرة6اكتب.عشراتستهو01وأربعينإحدى

.المقسومفيءالعدديسار

بم

تستطيع7.على65أو،وخمسةعشراتستالآناقسم

باقيا.تاركا65،من63أوسبعاتتسعطرح

295أو2ب95

!4ء16



185القسمة

منالعمليةهذهانشقتكيفمعرفةالمفيدومن

المطولة:القسمة

لض9614!14

!ي!ك!ح!*!ا036-

%-9ط!-ص!6

القسمةحالةفيوكما،9-7536هوآخرومثال

واحد.وقتفيتطرح9كمتقررأنيجب،المطولة

1837أو3837أو3ب738

/75336699

لأجل8اكتب00،72أو،9ثمانمائةأولاتطرح

72،ذهنيااطرح.المقسومفي5ادأعلى008أوثمانمائة

إلىصغيرة3اكتب30-72-75:مائة75،ممتماكأ

فيمشمولة001الثلاثلإبقاءالمقسومفي3اديسار

الجديد.336العددمن072أو9ثلاثينتطرج.العمل

بعدها.المقسومفي3ادأعلى9ثلاثينلاجل3اكتب

في6اديسارإلىصغيرة6اكتب33-27-60

يمكنك.العملفيمشمولةعشراتالمستلإبقاءالمقسوم

اكتب6607الجديدالعددمن63أو،تسعاتسبعطرح

-66أخيرا.المقسومفي6ادأعلىتسعاتسبعلأجل

الحاصل.يسارإلىبكتابتهالباقيوضح3.-63

التخلي،التمرينمنشيءبعد،باستطاعتكسيكون

نأيجبالتىبالمقاديرتذكرككرموزالصغيرةالأرقامعن

هذهتتذكرأنعلىقادرأقريباو!متكون.العمليشملها

ذهنك.فيالأعداد

القسمةنئيجةمنالتحقق

قسمةلمسألةالجوابمنالتحققالحكمةمنسيكون

حلك.صحةمنمتأكدالتكون

كانإنترىأنهوالتحققطرقأحدالتدوير.

عنالحاصلتخمينأوتقديريمكنكلا.أممعقولأالجواب

لتخمين.عليهوالمقسومالمقسومتقريبأيتدوير،طريق

العددتقريبأوتدويرتستطيع76،ت581فيالحاصل

08-016لكون8..إلى76والعدد016إلى581

حوالييكونأنيجب76-158فيالحاصلفإن2-

تدويريمكنك36،-4251فيالحاصللتخمين2.

0005أنالواضحمن.ه.إلى36و0005إلى4251

يجب،وعليه002-25-0005و05-001-

.002و001مابين36-4251فيالحاصليكونأن

جوابككانإذاماتقريرفىالجوأبتخمينسيساعدك

منطقيا.

للتحققأخرىطريقة.الضربباستخدامالتحقق

نإورؤيةعليهبالمقسومالحاصلضربهيالحاصلمن

صحيحاضربككانإذا.المقسوميساويالنابخكان

الضربلأنذلكخطأ.أيالطريقةبهذهفتكتشف

القسمة.عكس

13

13*42

225بم

26

312

التحققعندالباقييستعملكيفالتاليالمثاليوضح

:الضرببوساطة

724ب

24*12

24للأ988

84

882

7-ب+

988

إلىالباقيويضافعليهبالمقسومالحاصليضرب

لنابخ.ا

القسمةفيأساسيةأفكارأربع

حلفيتتذكرهاأنعليكمهمةقواعدأربعإليك

القسمة:مسائل

إلىمجموعةأوعددتجزئةهيالقسمةأنتذكر-ا

أيضاعليهللمقسوميمكن.متساويةأصغرمجموعات

عددها.أوالمجموعاتهذهحجمإيضاخ

بشكلالقسمةمسلماتأوالقسحةجدولتعلم2-

لاستنتاجها،مرةكلفيللتوقفلاتحتاجبحيثجيد،

وسوف،اليوميةالحساباتفيباستمرارستستخدمها

.كبيرةأعدادقسمةعندمعرفتهاتحتاج

الأعدادلتقسيمالمطولةالقسمةفيالمتبعةالطريقةتذكر3-

منالمراتمنممكنعددأكبرالمقسوممناطرح.الكبيرة

الشكلبهذاتستطيع.الواحدةالخطوةفيعليهالمقسوم

المطولة.القسمةإجراءفيالخطواتعدداختصار

القسمة.مسألةانتهاءبعدالجوابمندوماتحقق4-

ضرببطريقةأوالتخمينبطريقةإما،ذلكتمستيم

وجد.إن،الباقىوإضافةعليهالمقسومفىالحاصل
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الحبر

الحسا!،علم

لضربا

لطرحا

أ-بمير

بم27

ث31625-

522/؟4-

138759

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

والمسلمينالعربعندالعلوم

الكسر

أحشرياالمظام

القسمةعلىتمارين

570611أ-1ظس6

92بمأ-8001/3-72

الحث06.25أ-83-بم؟

ت6بم9-14--23

دأ-2-4726.1.أ-أبم

16

-18

-91

-21

-22

23

حريدةلمقرسيارةأغياماالمدرسةفيليلىالسيدةفصليعتزم

يوجد.الأطمالاأصقاسياراتهرالأمهاتبعضرعرضت.محلية

كم.أطعاللحمسةسيارةكلودتسع،الفصلفيطفلا35

الرحلة؟هذهتحتاجسيارة

واحدة!سةفىيوحدأسوغاكم.الأسوعفيأيام7يوحد

يوما(؟365)في

المتحوكولاتةقطععددكمقرشا.31شوكولاتةقطكعةثمى

قرشا؟أ1بشراءهاسوزادتستطيعالتي

مميكودقطعةكم،شوكولاتةقطهعة46تقاسمأولاد4يريد

ولد؟كل!مي!

شتعرتساعهكى.ا!سماعةاكم6س!رعةدراحتهأحمديقود

كم؟15مسافةقطعمه

اللازمالرسما.أصساعةاكم/056مقدارهالسرعةطائرةتطير

كم؟ألأ026مسافةتطيركى

كم93.16قطعا.بالسيارةبرحلةووالدهسعودقام

سرعةمعدلكانكم.دقيقة18وساعات01حلال

؟السيارة

ألىيجبكم،المسةفىحنيها0522بشقةمريموالداستاجر

واحد؟لشصإيحارايديع

15-2

125-3

-487

-543

-6573

-7336

123-8

-11

-12

-13

-15

-16

القسمةتمارينأجوبة

يومأوأسسوعا52آ-7-7--2آ

قضبان7أ-038!133

قطعه16أ-259!32

ساعة120-2.3.2!41

ساعة158.25.2-21

كماساعة5.4612-26.95

حميهات12"-700،032

سيارات7

القسمة.انظر:.الطويلةالقسمة

الحضارةعمروعمرها،الجزائريةالمدنأعرققسئطدفة

،م2991عام،نسمة000،006س!صانهاعدد،الإنسانية

نشأت.نسمة000.008الحضريالنطاقسكانعدد

3)000منأكثرمنذالبشريا!جوداعرفتمنطقةفى

..مقسنة

شمالأ،13536العرضدائرةعندقسنطينةتقع

.الجزائريالشرقعاصمةوهىشرقا،0347طولوخط

تربضحيث،نوعهمنفريدوموضعهامتميزا،موقعاتحتل

تحيط،الجزيرةتشبهالأطرافمتراميةصخرةعلىالمدينة

جهاتها.معظممنالعميقةوالجروفالانحداراتبها

تسمىولذلك،بومرزوقووادي،اشمالواديبهايحيط

دافئ،معتدلششاؤها،متوسطيمناخها.المعلقةا!لدينة

حار.وصيفها

الجزائرفيالتاريخيةالمدنمعظمعن،قسنطجنةتتميز

تطورهاشكلفقدالامشمرار،بصفةالعربيوالمغرب

تطورهامراحلنسجت،الحلقاتمتماسكةسلسلة

ها.تعميرو

التاريخية،جذورهاوعمققدمها،علىالمؤرخونيتفق

لتصئ،الزمنمرورمعت!ورتصغيرةقريةبدأتحيث

الدولةهىالجزائر،تاريخفيدولةلأولعاصمةأول

حرفثم،القلعةومعناهاكرطاأسمهاوكان.النوميدية

اقتصاديرخاءذاتوكانتشرتا.ليصبحالاسمهذا

فيتكونأننوميدياملوكأرادحيث،مهموتجاري

قرطاخ.مستوى

سيرتا،عرفتهالذيوالاستقرارالرخاءهذاحرك

فنشبتلاحتلالها،يتطلعونبدأوأالذينالرومانأطماع

منقرنيننحواستمرت،الدولتينبينعديدةحروب

عامالمدينةاحتلواالذينالرومانبغلبةانتهت،الزمن

أمرأنإلىالاقتصاديومركزهاعمرانهافتأثر،أم21

عامبنائهابإعادةالأكبرقسطنطينالرومانيالملك

وأعطاهاوالاقتصاديالسياسيدورهالهاوأعادم،131

العربجاءولماقسططيةتسمىفأصبحت،اسمه

لسهولة،بسيطتحريفمعاسمهاعلىأبقوا،المسلمون

قسنطينة.فسموهاالنطق

أهممنواحدةوأصبحت،الإسلامقسنطينةاعتنقت

الاستقراروعرفت،الأولممطالمغربفيالإسلاميةالحواضر

لمأنهاورغم،مهمةوعمرانيةاقتصاديةنهضةواكبتهالذي

مدينةخاصةقويةمدنمنافسةبسببالصدارةتحتلتكن

الثقافيالتفاعلمجالفيحاضرةكانتأنهاإلا،تونس

عوأصملهتتعرضمالكلوتتعرض،والفكريوالسياسي



187وأراغونقشتالة

فيلتساهم،والتفاعلالتفتحعملياتمن،العربيالمغرب

اللإسلامية.العربيةالثقافةإثراء

وأصبحت،العثمانيالحكمرايةتحتقسنطنةدخلت

الأتراكالباياتبذلوقدللجزائر.الشرقيةالمقاطعةعاصمة

المدينةعمرانتطويرفىعطمةجهودا،بايصالحوخاصة

العاصمةفأصبحتوالقصور،والمساجدالمدارسوبناء

وافربسهموضربتالجزائر.فيالأولىوالفكريةالثقافية

والحرفي.التجاريالنشاطفي

الاحتلالقبضةفىقسنطينةسقطتام379عامفي

وأفلحت،بالفشلأولاهمامنيتحملتينبعد،الفرنسي

وحارةبيتا،بيتا،أياملعدةتوأصلتداميةمعاركبعدالثانية

لحركةمناراالتاريخذلكمنذقسنطينةوظلت،حارة

فيالاخردورهاواصلتكماالمستعمر،ضدالمقاومة

الدينىاللإصلاحرايةورفعوالعلميةالثقافيةالحركةمتابعة

التيالمسلحةالمقاومةغذتالتيالإسلاميةالعربيةوالثقافة

.أم629عامبالاستقلالكللت

وفي،النصرانيالدينرجالألقابمنلقباقسيى

المقاموفي(.الإسلامبينهامناليسدينيةطوائفعدة

يقدمكما،الدينيةبالمراسمالكاهنأوالقسيسيقومالأول

الديني.والإرشادالنصح

البوذية،الكهنوتنظامعلىتسيرالتيالدياناتومن

والطاوية)الشنتو(القديمةاليابانيةوالديانة،والهندوسية

الشرقيةوالأرثوذكسية،الإنجيليةبطوائفهاوالنصرانية

وفيهاالإسكندينافيةواللوثرية،والكاثوليكية،والمارونية

العصوروفى.الكاهنأوالقسيسالمصطلحيستخدم

كبيررأسهمعلىالقساولممةمنطبقةلليهوديةكانالقديمة

القساوسة.

الكهنوتأنعلىالدياناتمنكثيرتعاليمتنص

منالاخرينإلىالمقدسةالقوةلنقل،خاصةبسلطةتفويض

)كهانالبراهمايقوممثلاالهندوسيةففي.المراسمخلال

صلواتتلاوةقتضمنالتى،الدينيةالمراسمبأداءوعلماء(

علىالهندوسيةوتنصبالفيدا،المعروفالمقدسكتابهممن

الكهنوتويقتصر،خاصةسلطاتلهالمقدسالكتابأن

وفي.طبقاتأوبعينهاعائلاتعلىالدياناتبعضفى

فيالأخرىالإشاراتأوالأحلامتستخدمأخرىديانات

.الكهانأوالقساوسةاختيار

وفيالنساء.علىالكهنوتالدياناتمنكثيروتحرم

اعتناقفىيرغبالذيالشخصعلىالأحوالمعظم

فيه.الدخولقبليدرسهأنالكهنوت

الاستهلاكية.الموادعصيصانظر:.القسيمة

كالقمح،الحبوبلنباتاتالجافةالسيقانا!ق

.استعمالاتعدةوللقمقوالشعير.،والشوفانوالجاودار،

التربة.ولتحسين،للحيواناتفراشايستعملونهفالمزارعون

وفي.والورق،والسلالالقبعاتلصنعالصناعويستعمله

وحمضالكربونلإنتاجالق!قيستعملالكيمياءمعمل

مصادرمنمصدرامايوفاالقمقيكونوقد.الخليك

الطاقة.

منالسيقانتنزع.القبعاتأحسنتصنعالقشومن

الشمس.تحتتوضعثمقصيرةبأطوالوتقطعالأرض

تنزعثم.الأبيضإلىأقربلونإلىالقم!الشمسوتحول

أخرىمرةلتبيضفقط،السيقانوتتركالأورأقمنه

جاهزاويصبح،لونهحسبالقمشويصنف.بالكبريت

بأنوالالنسجعمليةتتمالبلادبعضوفي.قبعاتمنهلتنسج

شموالصينواليابانأوروباأنحاءمنكثيرفيأنهغير،آلية

توسكانيامنيدوئاالمجدولالقعقأفضلويأتىيدويا.العمل

تصئمنحيثالقشمنتصنعلابنماوقبعاتبإيطاليا.

الحشاشعنالقشويختلف.مدارينباتأوراقألياف

للحيوأن.علفاالمستعملةالأخرىالنباتاتأوالجافة

فيا!تخدمت،النباتاتمنمجموعةالسرير!ت!

سيقانذاترفيعةأعشابوهي.المراتبلحشوماوقت

إلىأربعمنمكونةحلقاتشكلعلىأوراقهاتنمو.مربعة

الصغيرةولأزهارها.الساقعلىعقدةكلفيأوراقثماني

.بتلاتأربعأوثلاثالبنيإلىالمائلأوالأبيضاللونذات

إلىخشنايكونماغالباالذيالثمرةغلافوينقسم

الغلافوينفتحكرة،شكلعلىمنهماواحدوكلقسمين

.واحدةبذرةعلىقسمكلويحتويالنضجعند

معوتتشابكتتسلقضعيفةسيقانالسريرولقع!

الختلفة.البيئاتمنالعديدفيوتنموالأخرىالنباتات

الخالصباللغاليونيعرفماهوالسريرقشأنواعوأحد

ذهبيةصفراءأزهارولهالشكلجميل،عشبينوعوهو

حديثا.المقطوعالعشبتشبهورائحته

البلادفيالبريالنباتانظر:.الشائكالسريرقش

(.الشائكالسرير)قشالعرس!

قويتينأسبانيتينمملكتينكانتاوارا!!قشتاول

فرديناندحكمتحتام947سنةتوحيدهماتممنفصلتين

بكريستوفرلارتباطهماتاريخيةمكانةحازااللذينوإيزأبللا

لمملكةالأولىاللبنةمغابضمهماالإقليمانألف.كولمبوس

الشمالىالجزءعلىأراغونوامتدت.الحديثةأسبانيا

الأسبانية.الجزيرةلشبهالشرقي
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هذا،يومناإلىالأسبانيالأدبلغةقشتالةلغةتزاللا

لامانشا.وقشتالة،ليونقشتالةإلىاليومقشتالةوتنقسم

ثلاثمنأراغونتتكونكما،محافظاتإلىوتنقسم

.محافظات

.الزبدة)حدود(بمالحديبأنظر:.القشدة

أسماكمننوع،بالأخفسأيضاويعرفالقشر

وخاصةوالمعتدلةالدافئةالبحارفيغالبايعيش،المحيطات

البحرية.الصخوروسلاسلالصخريةالسواحلحول

كبيرةوأفواهثقيلةأجسامذاتالقشرأسمماكوكل

كاملة.وتبتلعهاالبحريةوالحيوأناتبالأس!اكوتتغذى

الشعبتشبهالقشرأسماكفإناللونحيثومن

وتستطئتغييربينها،تعيشالتيوالطحالبالمرجانية

تتحولثمإناثاالقشرجمئأسماكوتولد.بسرعةألوأنها

بعد.فيماذكورإلى

وارسو.قشر،الأسماكأيضا:انظر

الأطلسي.المحيطساحلامتدادعلىتعيشالحمراءالق!ثرلممكة

لىالمرحاليةوالسلاسلالصخورمعليسححملونهاتغيرأدوتستطكيع

.الأحرىالقمتمرأسماكمتلكير3ذاتوهيليئتها.

النكهة،ذاتالتوابلمننوعالطيبجورةقشر

لجوزةالأحمرالغطاءمنوتستخرج،الطعامفيتستخدم

ولهامتلاء،أكثرالطازجالطبجوزةقشريكون.الطيب

فيعادةويجفف.الطيبجوزةمثلورائحةمذاق

أصفربرتقاليايصبحيجففوعندما.بيعهقبلالشمس

كاملأ.هذابشكلهيستخدمأوبعدهايطحنوشفافا.

الكبيرةاللأسماكمنمتعددةدلأنواعاسموارسوقشر

هذاويسمىالقشر.انظر:القشر.سمكباسمالمعروفة

.اليهوديالسمكأيضاالنوع

وينموالكاريبىالإقليمفيالمنقطوارسوقشريعيش

الوأحدةوزنيصلأنويمكن.م5.2إلىطولهيصلحتى

البقاءإلىوتميلبطئةحركتهاأنكما.كجم032إلىمنه

منآخرنوعاوارسوقشرويعتبر.واحدةمنطقةفي

منالأطلسيةالساحليةالمياهفىالموجودةالكبيرةألاسماك

المحيطفىيعيشالأسود.وارسوقمتمرأيصايسمىوارسوق!ثر

إلىورنهيصل.البرازيلإلىالمتحدةاسالأياتاشماليسالأطلسي

.المشهورةا!كيداأسماكسوهو.كحم002

وارسوقشروينمو.البرازيلإلىالمتحدةالولاياتلثسمالي

.م22.نحوإلىالأسود

،الأسماكمنمختلفانوعاالأسترالىاوارسوقشريعد

منالقريبةالمياهفيويعيش.مولوويباسمأيفئاويعر!

وارسوقشروسمكالأنهار.مصباتفيهابماالشاطئ

فىويعتمد،السباحةسريعةالنشطةالأسماكمنالأسترالي

،البوريس!كفيهابما،الأخرىالأسماكعلىغذائه

كجم.06إلىوزنهيصلأنويمكن

.القاروس،الأسماك:أيضاان!

بمالكظريةالغدة،والسقيبة()الحدورالشعر:أنظر.القشرة

)الهورموناتالهورمون(بمالبولالكديتادتفرر)كيف!الكلية

(.الأيضية

ذاتالخشبمنرفيعةشرائحالخشبيهالقشرة

وأالتشريحأوالتقشيرطريقعنتقطع،متسقةسماكات

تصنيعفيأساساتستعملوهيالأشجار.جذوعنشر

هذهبالغراء(الصقهابتغريةوذلكالأبلكاش!،خشبألواح

بحيثعادةالشرائحهذهترتب.بعضمعبعضهاالشرائح

اتجاهعلىمتعامدأالشرأئحإحدىفيالأليافاتجاهيكون

الترتيبهذأمثلويؤديتليها.التيالشريحةفيالألياف

الشرائحوتستعملالأبلكاش!.خشبألواحقوةزيادةإلى

الفاكهةسلالمثلالفاكهةتعبئةموادبعضلصناعةمفردة

.والأقفاص

تنوبأخشابمنالخشبيةالقشرةاتقطع

منأخرىكثيرةأنواكاكذلكوتشم!!،دوجلاس

الخشبية،القشرةعلىللحصولعدةطرقوهناك.الخشب

ا!ىطريقةهياستعمالآالطرقهذهأكثرولكن

ثممخرطةفيالجذعيوضعالطريقةهذهفي.الدوراني

الخشبيةالقشرةوتطوى.طولهعلىممتدةسكينتجاهيدار

ورقلفافةبسطبعيدلحدمنظرهايشبهطويلةشرائطفي
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بينالخشبيةالقشرةسمكيتراوح.ملفوفقماشأو

الدورانيةالخشبيةالقشرةمعظموتقطعملم،9وه.25،

ملم.6.3و31.بينماتتراوحبسماكات

خشببمخشبالماهوجنى،،الأثاثأيضا:أنظر

الأبلكالثن.

الشعر)اضطراباتالشعرانظر:.الرأس!رو؟قشرة

الهبرية.الرألى(،وفروة

العمبىالجهازبمالدماغارتجاجانظر:.المخقشرة

)المخ(،الدماغ(بمالأحلام)بيودوجيةالحلم(بمالفقارية)الحيوأنات

.الذاكرة

عديدةأرجلذاتفقاريةلاحيواناتالقث!صريات

غلافأوبصدفةجسمهاويغطىعظاملهاوليس،المفاصل

السرطانات:القشرياتوتشمل.الخارجيالهيكليدعى

وبراغيثوالبرنقيلوالروبيانوالكركندالبحروجراد

الخشب.وقملالماء،

،القشرياتمننوعألف42نحوالانالعلماءويعرف

الموجودالعملاقالعنكبوتيالسرطانهوحجماأضخمها

المنبسطتينالكلابيتينرجليهبينالمسافةتبلغإذ،اليابانفي

الأرجلمجدافيةأنواعمثلحجما،وأصغرها،م.53

معظمويعي!طولآ.الواحدالمليمترتبلغلاالماء،وبراغيث

فييعي!بعضهاكانوإنالبحار،مياهفيالقشرياتأنواع

سرطاناتتشملقليلةأنواعاهناكأنكما،العذبةالمياه

البر.علىتعيش،الخشبوقملمعينة

فمن.المائيةالبيئةفيرئيسيادوراالقشرياتتؤدي

وأ،الدياتوماتفيهاتعملالمائيةالبيئاتأغلبأنالمعروف

الأخرىالدقيقةالحيةوالكائنات،المائيةالطحالب

صغيرةقشرياتتقتاتحيثللغذاء،أساسيةكمنتجات

هذهفإن،المقابلوفى.الدقيقةالكائناتهذهكثيرة

غذائيامصدراالأخرىهيتمثلالصغيرةالقشريات

فإنولهذا،حجما.الأكبرالمائيةوالحيواناتللأسماك

الدقيقةالحيةالكائناتبينأساسيةرابطةتعملالقشريات

سلاسلفيحجماالأكبرالحيواناتوبينللغذاءالمنتجة

المائية.الغذاء

بالسرطاناتالعالممناطقمنكثيرفيالناسويتغذى

بعضولكن،الأخرىوالقشرياتوالروبيانوالكركند

سبيلفعلى.للناسعديدةمشكلاتتسببالقشريات

فيالبحريالخشبقملمنمعينةأنواعتحفر،المثال

البرنقيلأفرادأنكما.تدمرهاوبذا،الخشبيةالأرصفة

تقليلإلىتؤديوبالتاليالسفنبجدرانأنفسهاتلصق

والقشرياتالسرطاناتمنمعينةأنواعوتدمرسرعتها.

تحيطالتيالسدودفيبالحفروذلك،الأرزحقولالأخرى

.الصغيرةالأرزنباتاتبالتهامأو،بالحقول

القشريالحيوانجسم

القشرياتأغلبفيالجسميتألف.الخارجيالجسم

منمنهاكليتألف،رئيسيةأجزاءثلاثةمنالنموالمكتملة

هي:الثلاثةالأجزاءوهذه.عقلأوحلقاتعدة

البطن.3-الصدر،-2،الرأس-ا

م..53المنبسطخينالكلابيتينرجليهبينالمسافةتملغقدالذيالعملاقالعمكبوتيالسرطانوأكبرهاالحيواناتمنعديدةأنواعاتتضمنالقشريات
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يخرجانالاستشعارقرونمنزوجينالقشرياتتمتلك

الذيالفمعلىأيضاالرأسيشتملكما.الرأسجانبىمن

كذلك.العيونوعلى،الفكوكمنأزواجثلاثةبهتحيط

نهاياتعلىتحملوقدالرأسبسطحالعيونوتتصل

.الرأسمنممتدةسويقات

وتمتلك.الأرجلمنزوجفيهحلقةفلكلالصدرأما

زوجا،41و6بينعددهايتراوحأرجلأالقشرياتأغلب

العدد،هذامنأكثرتمتلكقليلةأنواعهناككانتوإن

تستعملالمذكور.العددعنأرجلهاعدديقلأخرىوأنواع

بشكلالمشىأرالسباحهفىأرجلهابعضالقشريات

الإمساكفىكلابيةأخرىأرجلاوتستخدم،أساسي

.أحرىأنشطةأداءفيأو،القتالفىأوبالطرائد،

الق!ثرياتحولمتنةحقائق

الأرجل.إلىالقشرياتأنواعأغلبفيالبطنيفتقر

رئيسيةمجموعةوهيالهيهل،رخويةالقشرياتولكن

صغيرةبطنيةأرجلاتمتلك،والروبيانالكركندتشمل

بعضإناثتقومكما،التنفسوفيالسباحةفيتستعملها

ويوجدبيضها.حملفيالارجلهذهباستعمالالأنواع

مفلطحذيلأيضاالهيكلرخويةالقشرياتمنالكثيرلدى

الخلف.إلىالحيواندافعابسرعةيتحرك

أعضاءودعمبحمايةللقشرياتالخارجيالهيكليقوم

بالغيكونوقدطريا،الهيكلهذايكونوقد.الداخليةالحيوان

يسمححتىالمفاصلعندورقيقطريعموماولكنه،أصلابةا

خارجيادرغاالقشرياتأنواعاجعضألىويلاحظبالانثناء.

الصدر.كلمغطاللرأسالعلويةالجهةمنويمتدالدرقة،يسمى

بر؟ء*،جمرلا-كللير

فع

ا-بز،.-جم!3،2*3-به!"73ء..

ويعت!القديمةقشرتهالقشريالحيوادبهايحر!عمليةالانسلاخ

قشرتهمعأ!ليااالصورةفىالأررثانسرطار.جديدةواحدة

اغاتم.االأحصرااطورباموضحةالقديمة

،الصورةأعلىاللاهيالسرطانعيون.؟!-"*،ع

أما.سويقاتلهاياتعلىموجودةأحزاءمنمايفقديستبدلأنالقشريا-لحيواديستطجعالتجديد

،الصورةأسفلالشاطى!،طهاط،ا!ورةيىر،بىحطأحدالعازفالسرطاديفقدألىبعد.حسمه

رأسه.سيمعلىموجودة!ونه.ا!صهورة!،حدسدآحسخلبيبتبينمايكبرالآخرمحلبه!إن

برء!شتمير-ى3ا7!لإءكارزكلإ."حبغيم!نج!بمحس،.:.-سء:

!!لألإلإ،-!لانم!عل!*ث!لأوولم-شلأث!!لأ!؟*ش-!لم

ءك!!وو.؟!لأ-ح!؟!ملأء!

-!،!دحمع*-ث!يرهعجم!ء!ح!-!أ،:!ل!؟ير-!!؟--7ء

يستحد.نلحيواا

اطمشى.الأحرى

الكرم

سباحةأثاءالماءسالطهعامجزجاتوترشيحلامتصاصرتقومسار(،

الأرجلويستعمل،الفريسةعلىاطقسضالأماميةأرحله(،اليمين)إلى

الحلويالإيضاحيالرسميوضح.الجسمشكلليكبيرةتغيراتيتضصادالقشرياتفيوالشأةالنمو

الروبياد.ممومراحلبعض
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الروبيانجسم

أعضائهافيالقشرياتتتشابه.الداخليةالأعضاء

إلىالقشرياتأنواعأغلبفيالدمالقلبيفيبخ.الداخلية

الصغيرةالانواعبعضكانتوإن،الجسمأنحاءكل

حركاتبفضلفيهاالدمويدورلها،قلبلاالحجم

الجسبم.

أجزاءثلاثةمنللقشرياتالهضميالجهازشالف

فيالغذاءيطحنالهيكلرخويةالقشرياتففى.رئيسية

واالأوسطالمعىفيالهضمويستمر،الأما!يالمعى

يختزنفإنه،الشرجيالمعبرأوالخلفيالمعىأما.المعدة

خارجطرحهايتمأنإلىالمهضومةغيرالغذائيةالمواد

الجسم.

بحبللمجصلصغيرادماغاالقشريالحيوانيمتلك

الحبلوهو،للجسمالأسمفلالجانببطوليمتدعصبي

تتحكمالتيالعصبيةالخلايامنتجمعاتعليهتنتشرالذي

المتنوعة.الأنشطةفي

أنواعوأغلب.بخياشيم،القشرياتأغلبتتنفس

تتنفسفإنهاولذالها،خياشميملاالحجمصغيرةالقشريات

جلدها.عبر

منزوجالنموالمكتملةالقشرياتلأغلب.الحواس

منفصلةعديساتمنالمركبةالعينوتتألف.المركبةالعيون

انظر:.بسهولةالحركةعلىتتعرفأنتستطيع،كثيرة

القشرياتمنكثيرةأنواعافإنوكذلك.المركبةالعين

لاتكونولكنهابالضوء،تحسواحدةبسيطةعينلديها

لدىوليمىبها.المحيطةالبيئةفيموجودهولماصورة

منالكباروكذلك-القشرياتأغلبفيالصغار

عينسوى-أخرىقليلةوأنواعالأرجلمجدافيات

...واحدةبسيطة

شعيراتأوشعريهلبالقشرياتجسمأجزاءيغص

باللمس،الإحساسفيبعضهاشخصصصلبةحمسية

ألمماسأتتركزوهي.التذوقفىوبعضها،الشمفيوبعضها

الكلابية.الأرجلوفيالفمأجزاءوفيالامششعارقرونفي

القشرياتحياة

بوضعالقشرياتأنواعأغلبفىالذكريقومالتكاثر.

حينماالبيضتخصبحيثالأنثىصدفةعلىنطافه

وعدةقليلعددبينالبيضهذاعددويتراوح.الأنثىتضعه

علىبيضهاالأنثىتحملالانوأعأغلبوفي.آلاف

يفقس.أنإلىبجسمهاتلتصقشعيرات

القشرياتأنواعأغلبفيالبيضيفقس.والنشأةالنمو

بتغيراتوتمرصغار،وهيأبويهالاتشبهيرقاتمنهفتخرج

أنواعفيولكنللاباء.مشابهةتصبحأنقبلعديدةجسدية

يفقس-الخشبوقملالشواطئنطاطتشمل-قليلة

الحجم.قزميةالنمومكتملةقشرياتمنهفتخرجالبيض

ولهذا،القشريللحيوانالخارجيالهيكليتمددلا

القديمة،قشرتهخلعيكررالنموفيالاخذالحيوانفإن

سبقها.مماحجماأكبرمرةكلفىجديدةقشرةوينتج

عمليةباسمللجسمالقديمةالقشرةخلععمليةوتعرف

تحتورقيقةرخوة،جديدةقشرةتتكون.الانسلاخ

تنشقثم،الانسلاخبدءقبلالقديمةالخارجيةالقشرة

الحيوانجسميزدادثم.الحيوانمنهاويخرجالقديمةالقشرة

.الجديدةالخارجيةقشرتهتتصلبأنقبلحجمأ

اليرقةجعسممؤخرةإلىجديدةوأرجلحلقاتتضاف

بالحيوانشبهاأكثراليرقةتصيروبذلكانسلاخكلمع

تغيراالجسمشكليتغيرالأنواعبعضوفيالنمو.المكتمل

أنواعمنالكثيرويستمرواحد.انسلاخبعدكاملا

أنواعاأنإلا،الانسلاخعملياتممارسةفيالقشريات

نموها.يكتملأنبعدالعمليةهذهعنتكفأخرى

فإنه،القشريالحيوانجسممنأجزاءتحطمتإذا

منقرناخسرفإذاالتجدد.تدعىعمليةطريقعنيعوضها

تعويضياجزءافإنرجلا،أومخلباأوألاستشعار،قرون

ويكون.التاليالانسلاخأثناءواضحاويظهرمكانهينبت

بمروريكبرلكنه،البدايةفيصغيراالتعويضيالجزءهذا

،القشرياتأنواعبعضويقوم.المتوأليةالانسلاخعمليات

بهأمسكإذاأطرافهأحدببتروالكركند،كايسرطانات

.الطرفذلكمنعدو

معيشةالقشرياتأنواعبعضتعيع!.والعاداتالطعام

الاخربعضهاويقوم،الأخرىالحيواناتعلىطفيلية

بافتراس-والكركندالبحروجرادكالسرطانات-

الأنواعهذهمنالكثيريأكلكما.المتنوعةالمائيةالخلوقات

برص--إلاستشعاقرنا

عث!مم!ك!الرأس!رالحهمدرحسسلاالبطى-كا،ط!

"حي!!*ل!صحماسصهـ!

ال!فى

كلم!اكر*!؟ء*!ج!كا!سرر-23،جبهبي،أ

!ه!إء6ط!بخ!ك!نليبربههمبملأك!*-*بر"؟لألأء؟

لم،صاالسياكئأرجلد!

الفمأجزأء

بم"أ!لآلأالهلوو

هـالزيل
حساالمشيأرجل
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الأرجلمجدافياتتند!.والنباتاتالحيواناتبقايا

وتأكلالماءتيارمعالختلفةالقشرياتويرقاتالماءوبراغيث

الجانبوعلى.شيهالطافيةالمجهريةالأحياءمنأعدادا

أنواعوبعضالبرنقيليأكلهاالقشرياتهذهفإن،المقابل

منكثيرةشأنواع،أخرىوقشرياتالدقيقالروبيان

منالصغيرةالأنواعأتلكالختلفةالحيتانوتأكل.السمك

للطورفرائ!رمتموعةأخرىقشرياتتصبحكما.الروبيان

البرية.والثدييات

معيندفعفبعضها؟متنوعةمواطنفيالقشرياتتعيمق

ويطوفيجوسالاخروبعضها،الدوامعلىالماءتيار

وتتخذ،الأعشابواالصخوربينويختبئالماءقاعبامتداد

الرخوياتوأصدافالإسفئوالمرجانمنالقشرياتبعض

فىالأخرىوالقشرياتالسرطاناتتحفروقدلها.مأوى

لها.آمنمكادإلىالوصولأجلمنالرملفيأوالطيز

شواطئامتدادعلىبالصخورأنفسهاالبرنقيلاتوتلصق

والسفنوالحيتانالسلاحفأجساموعلىالبحار

أوالصخورتحتالبريةالقشرياتمعظموتعيمق.والأرصفة

رطبةوأماكنأنفاقداخلأو،اسحاقطةالأشجارأوراق

.أخرى

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الحشصقملةالأزرقالسرطانالماءبرعوت

أحص!صداالبحرسرطارالبرلقيل

أ!صيااهـثالعالسرطاناالبحرجراد

الأرح!-االمحداليالعس!صبوتىالسرطارالمفصبالحيوان

الاسكاصسرطاداالروبيان

)صورة(.الحشرةانطر:.الجئاحقشرية

بكرم(.9ء8786هـ،434-26)4قشيراب!

أبوالفضل،المالكيقشيربنمحمدلنالعلاءبنمحمدابن

دوظ!ور.اللهرلمولصا!صيئبنعمرانولىمنأمه

ثم.العراقنواحيببعضالقضاح!تولىبها.ونشأبالبصرة

بالحديثعالماكان.هناكالقضاءوتولىمصرإلىرحل

المصريينمنيحصىلاعددالعلمهذاعنهفتلقى،وعلله

علىتدلكثيرةمؤلفاتله.وغيرهموالقرويينوالأندلسيين

الفقه؟أعمول؟القياسمنها:الشريعةعلومفيباعهطول

من،القدريةعلىالرد؟المزنيعلىوالردالأصولمأخذ

رسالةفاع،الرفىرسالة،والحديثالتفسيرفىغلط

فيماالأنبياء؟تنزيه،العلمفىمالكمحلجهلمنإلى

رحمه،توفي.الأشربةكتاببمالنبوةدلائلمنالقرآن

بمصر.،الله

.الحجاجبنمسلمانظر:.الحسينأبو،القشير!

؟هـ،893-؟)الحسنأبوالقصار،ابن

الأبهريالبغداديأحمدبنعليالحسنأبوام(.700-

أصوليمالكيفقيهالقصار.بابنالمعروف،الشيرأزي

تفقهوعليه،وآخرينالأبهريبكرأبيعلىتفقه،حافظ

عمروسوابنعبدالوهابوالقاضيالهرويأبوذر

منرأيتمنأفقههوالهرويأبوذرعنهقال.وغيرهم

بغداد.قضاءتولى.المالكيين

الخلافيات،فيا!للةوايفماحالأدلةعيونكتبهمن

الخلاففيكتاباللمالكيينأعرفلا:الشيرازيفيهقال

منه.أكبر

بمالجريمة(بما!س!مية)التعاليمالإسلامانظر:.القصاص

القتل.)القصاص(بمالإسلاميالفقةفيالعقوبة

تتميزالبحرطيورمنلمجموعةاسماولء!ص

و25بينطولهاويتراوح،المحيطاتفىتعيم!بأنها

إلىبنيةمابينألوانهاتتنوعالمياهوقصاصات.سم05

ولقصاصاتبيضاء.بطونالأنواعولبعضسوداء،رمادية

هذهوتحلق.الشكلأنبوبيةبفتحات،خطافيةمناقيرالمياه

الرفيعة.الطويلةبأجنحتهامرفرفة،الأمواجفوقالطيور

الاخربعضهالكنوحيدا،أحيانامنهاأ!احداويطير

الطيورهذهوتتغذى.الالافتضمأسرابفىيتجمع

.والقشريات،والحبارات،لسمكبا

عادةللتكاثر،فقطللشاطئالماءقصاصاتطيورزتأتى

فىاللونبيضاءواحدةبيضةالأنثىوتضع.جزيرةعلى

تحتمخفيموضعفيأو،رضالأفيمحفورةفجوة

موسمغيرفىالماءقصاصاتطيوروتقومالصخور.

ثانيةأرضأيتزورولاللبحر.طويلةبهجرات،التناسل

التالي.التناسلموسمحتى

العديدويوجد.سم35نحوالشائعالطائرطولويبلغ

والجنوبي.الشمالىالكرةنصفىكلافيالأنواعهذهمن

بذيوا!مروفالذيلقصيرالماءقصاصويتناسل

وتقتل.وتسمانياأستراليابينالقاروسمضيقفيالسوالف

منعامكلفىالذيلقصيرالمياهقصاصمنكبيرةأعدأد

وزيتها.لحمهاأج!!

ورفيعة.طويلةنباتاتمنأربعةد!نواععاماسمالثصب

التيالنباتاتهذهسوقإلىأيضاالكلمةتشيركما

وأرقيقةالسيقانتكونوقد.كثيرةأماكنفيتتشابك

نباتمثلوصلبةسميكةتكونأوالقشمشلدقيقة

دائماإزالتهيمكنالقصبمركزيملأالذيواللب.الخيزران

القصبو!حيقان.المفرغةالأنبوبةمنجزءعلىمإللإبقاء

المولمميقية.الالاتصناعةفيتستخدمالمجوفة
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يحتويفممايومالهاكانالقصبيةالموسيقيةوألالات

أصبحتلكنها،القصسبمنتصنعمتذبذبةشريحةعلى

.المعدنوالزجاخووالخشبالبلاستيكمنتصنعألان

القصببسيقانبيوتهميسقفونأوروبافيوالفلاحون

لتغطجةالهندفيالأوراقوتستخدم.الجافةالعادي

،الصغيرةبراعمهاتؤكل،اليابانوفي.الأرضيات

)الكرتون(.المقوىالورقصناعةفيلبابهاويستخدم

المعتدلةوالأقاليمالبلادمعظمافىالقصبينمو

المراعيمنابتداءالأماكنمنعددفييوجدكما،والدافئة

والمستنقعاتوالبحيراتالرطبةالمراعيوحتىالمنخفضة

الضحلة.

تسمىشاسعةمناطقفىالقصبمنالكثيريزرع

وفيالطيور.منلكثيرأعشاشاتعدوهى،القصبأحواض

للقصب.كبيرةأحواضرومانيافيالدانوبنهردلتا

المناطقفيينموطويلعشبينباتالسكرقصب

ثابتةقويةأعواداالنباتهذاوينتج.المداريةوشبهالمدارية

سم.5حواليقطرهاوطولم9و2بينارتفاعهايتراوح

السكرعصارةمنكبيرةكميةعلىالأعوادتلكوتحتوي

والعصير.السكرصناعةفيتستخدم

صلبة.قويةجذورمنالسكرقصبنباتوينمو

طويلةأوراقمنهاتتدلىوإنماتفرعبلاالأعوادوترتفع

أجزاءعدةإلىالعودويتفصص،صفينفىمنظمةضيقة

سلامياتالأجزاءتلكعلىويطلق.الخيزرانمثلتماما

منهاعقدةكلتحملالعقدباسمتعرفبروابطمعاوترتبط

لونويتفاوتالبطاطسدرنةعينكبيرحدإلىيشبهبرعما

الأحمر.اللونإلىالأصفراللونمنالجذع

جزرسكانكانمضتسنة)8...منأكثرومنذ

السكر،قصببزراعةيقومونالهادئالمحيطجنوب

ثم.واسعنطافعلىتزرعهكانتأيضاالهندفإنوكذلك

الصينإلىالهندمنوتكريرهالسكرقصبزراعةانتقلت

إلاأوروباإلىيصللمولكنهتقرلمجا،الميلادقبل001عام

السكرقصبالمستعمرونوجلبتقريبا.م636عامفي

الخامسالقرنخلالالغربيةالهندوجزرأمريكاإلىمعهم

اسمكرقصبزراعةفيالرائدةالدولومن.الميلاديعشر

والمكسيك.وال!مينوكوباوالهندالبرازيل

السكرقصبمحصولمعظمينمو.والزراعةالنمو

م3و.42بينبهاالحرارةدرجةتتراوحالتيالمناطقفي

يحتاجحيثمرتفعابهاالأمطارسقوطمعدلويكون

فيا!أهمنسم003و002حوالىبينماالسكرقصب

سقوطمعدلبهاينخفضالتيالمناطقففيولذلك.العام

.النباتاتبريالمزارعونيقومالأمطار

السكرقصبزراعةفيالرائدةالبلاد

العامفيبالطنالسكرقصبإنتاجإجمالي

...............لبرازيلا

متريطن126.،257"..

..............الهند

متريطن142،،589"،"

3....الصين

متريطن.0328.73""

ا...كوبا

متريطن000667/572

ا..المكسيك

متريطن،89993و.،"

..الباكستان

متريطن372866لأ.".

.،إندونيسيا

متريطن4.8403لم"..

..كولومبيا

متريطن2!لأ..073".

.االمتحدةالولايات

متريطن0.056272".

."الفلبين

متريطن025271لم"."

.أم399-1991التلاتالس!واتمتوسطتمتلالأرقام

.المتحدةدلامالتالعةوالزراعةالأعديةمحظمةاللصدر:

تحفرثم،الجذوععقلمنأساسااسمكرقصبويزرع

متربينتتراوحمسافةبعضعنبعضهاتبعدبالحقلحفر

وتغطىبالحفرالجذوععقلوضعويتم.ومترينونصف

عيدانوتبرزالعقد،علىالبراعمتنتفخماوسرعانبالتربة

الأوراقتظهرمباشرةذلكوبعد،التربةمنالسكرقصب

قليلة.أسابيعبعدعقدإلىثم،عقلإلىالأعوادوتتطور

بعدالسكرقصبمحصولمعظميحصدالحصاد.

بعضوفى.زراعتهتاريخمنشهرا61و8بينتتراوحمدة

،المتحدةوالولاياتأستراليافىخاصةوبصفةالبلاد

معظمفيولكن،القصبأعوادلقطعالالاتتستخدم

عاملكلويستخدمباليد.العماليقطعهاالأخرىالبلاد

سم48نصلهاطوليبلغالصلبمنضخمةسكينا

ويقطع.الخلففيبخطافومزودسم13وعرضه

الأعوادالسكرقصبصفوفعلىمرورهمأثناءالعمال

الأوراقينتزعونثم،الأرضمعلهامنطقةأقربمن

مفصلحداخرعندمنالعودأعلىويقطعون،بالخطاف

تسمىكومطفيذلكبعدالمقطوعةالأعوادوتكوم.ناضج

سكةعرباتأوبدولابينعرباتفيوتجمع،الريحركام

فيالمتروكةالجذامةوتنتجالسكر.مصنعإلىومنهاحديد،
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كمياتعلىريحتوي)يسار(!ميقادشكلفييمموالسكرقصب

وتسثق(.)يمينسلامياتمنالسيقانتتكونالسكر.عصيرسكبيرة

.السلامياتبينديماالمفاصلفيالبراعم

محاصيلأو.2بينيتروأحإضافئامحصولآالحقل

كيفيةحولالتفاصيلمنولمزيد.الأرضموقععلىاعتمادا

انظر:السكر.،القصبمنالسكراستخراج

.هاواي؟كوبا:أيضاانظر

البلادفيالبريالنباتانظر:.الشائعالقصب

(.الشائع)القصبالعربية

تساوي،الإنجديزيالنظامفيقياسوحدةالقصية

ميل.أوم30.5أو،ياردة5،ءأوقدم5.61

.،.33.2أوإيكر،أتساويالمربعةوالقصبة

61هكتار.

الماءتحتالغوص،الغواصةانظر:التئفس.قصبة

ا!فى(.صمع)ا!كوصالعاريالغوصالمكتنى(؟)الغوص

سهمخلالهمنينفخالخشبمنأنبوبالئفخقصبة

منالبسيطةالنفخقصمبةوتصنع.مسمومةالطينمنكرةأو

يصئلإحداثتعقيداأكثرآخرنوعوهناك.الخيزران

ماالمكتملةالنفخقصبةطولويبلغ.خشمبيقائمفيثقب

ومهدافالفمفييوضعجزءوعليها،ومترينام8،بين

الطورلضربالنفخقصبةوتستعملالتسديد(.)الة

أوائلمنالنفخقصبةوكانت.الكثيفةالغاباتفيوالقرود

فىالنفخقصبةالناسبعضويستعمل.المستحدثةالأسلحة

يستعملهاكما،والفلبينوالملايو،بورنيو،مناطقداخل

الجنوبية.أمريكافيالأمازونمنطقةيسكنونالذينالهنود

منمخروطيوشكلخشبيةكسرةمنالسهمويصنع

سمفىالأطرافوتغمس.القاعدةفييلفالقطنأواللب

الشجرأوالكرمةأوراقأوقلفأوجذورمنيحضر

سريعة.بنفثةالسهاموتنفخ

الرئتينبينالهواءتحملالتيالقصبةالهوائيةالقصية

داخلعبورجسربمثابةوتكونالعليا،التنفسيةوالممرات

قصبةطولويبلغ.الرغامىأيضئاوتسمى،التنفسىالجهاز

سم.5.2منبقليلأقلوقطرهاسم13الهوائيةالإنسان

فيالاخروالنصفالصدرفيالهوائيةالقصبةنصفويقع

2و.16بينيتراوحالغضاريفمنعددويساعد.العنق

فتحةعلىالحفاظعلىالاستدارةمكتملةغيرغضروفا

الشكلالهلاليةالغضاريفهذهرتشكلالهوائيةالقصبة

تفاحهتحتالأماميالجانبفيتقعالتيالصلبةالحيود

.آدم

قصبتينإلىالعسفليةالهوائيةالقصبةنهايةوتتشعب

الهوائيةالقصبةقمةفىويقع.الرئت!تإلىالهواءتحملان

المارالهواءويسبب.الحنجرةبهاتوجدالتى،آدمتفاحة

يؤديممااهتزازهاالحنجرةفيالواقعةالصوتيةالأوتارعلى

.الكلامفىنستعملهاالتىالأصواتخروجإلى

عبرالهوائيةالقصبةفيثمالحنجرةفىالهواءزيندفع

فيهتلتقىحيثللحلقالخلفيالجان!فىأسا!عاالبلعوم

وهوالمزمار(،السانالفلكةوتقوم.والفمأ،نف1فتحات

خلالالحنجرةفتحةبإغلاق،البلعومفيالورقةيشبهتركيب

الهوائية.القصبةأوالحنجرةدخولمنالطعاملمنعالبلععملية

جسمبمالحلقبمالبلعوم،الرئة،الحنجرةأيضا:انظر

.نالإنسا

-أ298أهـ،385أ-31)0محمد،القصبجي

التجديدروادمنيعدمصريوملحنموسيقيأم(.669

القرنمنالأولالنصفإبانالعربيةالموسيقيةالنهضةفى

العودعازفىأفضلالكثيريننظرفىيعدكما،العشرين

الحديث.أحصرافىأحربا

فقد،والموسيقىالإنشادتحبعائلةفيالقصبجيولد

إلىوملحناالعودعلىعازفاالقصبجىعلىأبوهكان

عابدينحيفيمعروفاومنشدامقرئاكونهجانب

الموسيقيةالنوتةبتعلمالطريقنفسابنهفسلك.بالقاهرة

آنذاكالعازفينكبارمعوالعزفالتركيةالسماعياتوحفظ

القانونآلةعلىالكبيروالعقادالقضابيعبدالحميد:مثل

!م--

-؟*-*يح!س!مية

ث!ءس-لرعم/

لا/ئمثلادخل!صةدع

!!ص

فؤأبر؟/%ترآأ-!/؟3،حا

!،ء،لابر!-!
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تعليمأنغير.الكمانعلىعويسوجميلالشواوسامي

القرانقراءةعلىآخرشىءأيقبلاشتملالقصبجي

الموسيقيينكبارشأنذلكفيفمأنه،وتجويدهالكريم

.عصرهفيوالمطربين

فىالكبارالتلاميذمنلعددأستاذاالقصبجيكان

ومحمدكلثومأم:مثل،المعاصرينالعربيوالغناءالموسيقى

عليونجاةأحمدوفتحيةالسنباطيورياضعبدالوهاب

وزكيالموجيومحمدوأسمهانمحمدوسعادمرادوليلى

واالغناءأوالتلحينفيإمامنههؤلاءأفادفقد.ناصيف

علىالأستاذيةهذهلكن.منهمكلتوجهحسبالعزف

ذلك،جانبفإلىالوحيد،أهميتهمصدرتكنلمأهميتها

فيالمجددينكبارمنالقصبجيكانمنه،أهموربما

)التآلف(الهارمونياأدخلفقد،.العربيةالموسيقى

الغنائي،المونولوجطوركما(،الصوتي)التعددوالبوليفونيا

فىالآريامنمستمدالذاتيالموسيقيالتعبيرمننوعوهو

عنمعبراحدثينبينالبطليغنيهاالتيالإيطاليةالأوبرا

عواطفه.

التيكلثوملأمألحانهالقصبجيأهميةمصادرومن

غنتهارامىلأحمدقصيدةأولهالحناوسفنتسعةبلغت

مطلعها:يقولأم269عام

عجبأيعجبهواهافيحاليإن

الغفسبيشقينيثمرضاهايرضينيلش

وأنسىأسامحكنتإنلهغنتام289عاموفى

فيقياسيارقماوسجلتأيضاراميكلماتمنالأسية

امتدتثم.أسطوانةمليونربعمنهابيعحيثالمبيعات

تلاوعينيليهمنهامعروفةروائعلتشملالقائمة

الخيرصباحياام(،49)4الحبيبرقأم(،)389

لأمالتلحينعنتوقفالقصبجىأنغيرام(.)489

ألحانه،قبولعنهىتوقفتأنبعدأم489منذكلثوم

وفاته.حتىالموسيقيةلفرقتهاوقائداللعودعازفاظلولكنه

الموبينمنلعددالرائعةبألحانهالقصبجيعرفكما

منعددالهغنتالتيأسمهانمثل:الاخرينوالمطربات

م(.1491)الطيورأغنيةمنهاأغانيها،روائع

السنباطي،،درويشسيد،كلثومأمأيضا:انظر

.عبدالوهابمحمد،العربيةالموسيقى،رياض

كبير،أدبيتراثعلىيطلقاسمالبطوليةالقصة

عشروالرابععشرالثانيالقرنينبينايسلندافيكتب

الميلادلون.

وأقدمها،البطوليةالقصصمنكثيرةأنواعوهناك

والملوكالايسلنديينالقعساوسةلبعضذاتيةمميراكانت

النرويجيين.

تعدأنها،المبكرةالتاريخيةالكتاباتلهذهفائدةوأكبر

سترلسونسنوريألفه،النرويجيينللملوككاملاتاريخا

.الميلاديعشرالثالثالقرنفى

الثالثالقرنفيالكلاسيكيةالبطوليةالقصةوألفت

الأسرةبقصةعادةالإنجليزيةفيوتعرف،الميلاديعشر

بينماطولهافيوتتراوحالمؤلفمجهولةوهي،الايسلندية

المطولة.الروايةيماثلوماالختصرةالقصص

قدالبطوليةالقصةأنإلىماوقتفيالنقادذهب

نأإلىجيل،إلىجيلمنالشفويةالروايةطريقعنانتقلت

ومن،الميلاديعشرالثالثالقرنفىالنساخوندونها

نتاجاتعتبرالبطوليةالقصةأنالنقادأغلبيرىأخرىناحية

مكتوببعضها،أحاديثعلىويرتكز.لذاتهمقصودافنيا

فترةخلالالبطوليةالقصةأنواعألفت.مرويوبعضها

التقاليدتمجدوهى،اجتماعيوتفكك،أهليةحرب

م085بينمرذهبيلعصروالاجتماعيةالأخلاقية

لايسلندا.الأولالاستقرارأثناءأم50و.

صورةتعطيودماء،وثأردستوريةصراعاتوهي

وتعتبر.الوقتذلكفي،والاجتماعيةالثقافيةللأوضاع

وهي،الكلاسيكيةالقصصهذهوأطولأحسننجالقصة

والثأر.والموتالكرامةحكاية

الميلاديعشرالثالثالقرنفيالأوروبيالأدببدأ

البطوليةالقصةفأصبحتالايسلنديين،الكتابعلىيؤثر

الميلاديعشرالرابعالقرنبدايةوفى.وعاطفيةخيالاأكثر

هذهتصفإذكاملا،تغيراالبطوليةالقصةطبيعةتغيرت

الجرمانيينالأبطالمنعددمغامراتالمتأخرةالقصة

الأولى.منقدراأقلالقصةهذهالنقادويعتبر.التقليديين

الخياليالقصصىالأدبمنلونالبوليسيةالقصة

شرطيمعمفاتئالحلمنوعددامحيرةجريمةيتناول

تكونالبوليسيةالقصصمعظمفياللغز.يحلسري

إلىأوالحلإلىمؤديةإماوالمفاتيحقتل،جريمةالجريمة

عنه.الابتعاد

واحد،نمطذاتالبوليسيةالقصصغالبية.النمط

قصيرةروايةأو،طويلةقصةأوروايةالحكايةكانتسواء

وقدالألغاز،مفاتيحالسريالشرطىويتتبع.قصيرةقصةأو

عندماذروتهاالقصةوتبلغ.أخرىجرائمأحيانايكتشف

حلتمكيفويخبرنا،المجرمعنالسريالشرطييكشف

اللغز.

قواعدأوتقاليدتطورتالبوليسيةالقصةنمطومن

يأ،القارئمعبعدالةالتعاملالمؤلفمنيتوقعإذ.معينة

التيذاتهاالمعلوماتتماماالقارئإعطاءيجبأنه

الجاني.علىالعثورفىالسريالشرطىيعستخدمها
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ذكاءمعركةأنهاعلىالقصةإلىالنظرالقراءوبإمكان

.السريالشرطيوبينبينهم

السريالشرطيلايكونالقصصهذهأكثروفى

سبيلوعلىخاصا.مستشارابلمحترفا،شرطةضابط

تشسترتن...كجروايةفيراهببراونالأبفإن،المثال

طعامذواقةوولفنيروأننجدستاوتركسروايةوفي

فيلوأننرىداينفاين.س.سروايةوفيومفكر،وشراب

رجالومن.الثقافةورفيعالمجتمعفيبارزعضوفانص!

روايةفيكافالرقيب،الخياليينالمحترفينالسريةالشرطة

)يردكريزيجونروايةفىجدعونوالمفتشكولنزويلكي

فيميجريهوالمفتش.مرك(،.جخاسمتحتكتابةذكره

وا،الغرامقصصتكونوقد.مميمنونجورجرواية

ل!شأجوليسيةاالقصةفىالعوام!!أحدالماديالكسب

حله.وكيفيةاللغزهوالرئيسيالموضوع

معالبوليسيةالقصةبدأت.البوليسيةالقصةتاريخ

مستودعشارعفيالقتلحوادثروايتهفيبوألانإدجار

روجيهماريلغزوروايةالقصةوبهذهأم(.184)الجثث

أحد،منعوندونبو،سن،المسروقةالرسالةورواية

اشسريشرطيهأما.الخياليةالبوليسيةللقصصالأدبيةالسنة

يستخدمأ!ديااللامعأ!اوياديوبن،أوجعستفكان

الألغاز.حلفىالمنطة!

ر:ايتهفىجديداش!!لأشبعأندي!ضزتشارلزوحاول

أس!ا!ر!ايته5ام(853-)1852الكئيبالبيت

كولنزويلكيروايةأمادرود.إدوينلغزوهىتكتمل

الرواياتأهممنفكانتام()868القمرحجرالمسماة

جونالدكتورورفيقههولمزشرلوكوظهر.الأولىالبوليسية

دويلكونانآرثرالسيرروايةفيأم887عامواطسون

فيالشخصياتأشهروهولمز.قرمزيةدراسةعنوانهاالتى

الأدبأنواعكلفىوربماالبوليسيةليةالخبالقصص

القصصى.

إثارةفترةالعشرينالقرنمنالآولىالسنواتوكانت

العظمروايةوفى.البوليسىالخياليالقصصفيواصالة

أشستنر.الإنجليزيالكاتبأدخلم(،191)2ائغرد

معروفاالمجرمي!صنالتيالمعكوسةالبوليسيةالقصةفريمان

عنالنقابسيكشفهلفهواللغزاما.البدايةمنذفيها

فوتريلجاكالأمريكيالكاتبابتكروقد؟وكيف؟المجرم

البارونةأدخلتكما،المفكرةالالةاسمهاشخصية

"لم.الزاويةفيالذيلم"العجوزشخصيةالمولدالمجريةأوركزي

أولنشرأم39وه2591عامىبينالفترةشهدتوقد

مارجريمثلالبوليسيةالقصصلكتابالمهمةالمؤلفات

والسيدةكار،دكسونوجون،بليكونيقولاس،ألينغهام

هاميت،وداشييلجاردنر،ستانليوإيرل،كريستيأجاثا

،مارشيوونجا،نوكسرونالدوالمنسنيور،نسإومايكل

وروكس،سيمنونوجورجسييرز،ودوروثي،كوينوإلري

داين.فان.س.سو،ستاوت

القناعمجلةأدخلتالعشرينالقرنعشرينياتوفي

يسمىماكتيراالألغاز،منواضحاامري!صياطرازاالأسود

وتمحورت"الواقعية".الألغازأو،الخاصالسريالشرطي

،المراسشديدبطلسريشرطيحولالقصصهذه

النابضالقصصيوالأسلوبوالعنفالمشوقةوالإجراءات

العشرينياتفيهاميتداشييلالحركةهذهوتزع!ا.بالحياة

هذاومازال.الزمانمنعقدبعدتشاندشريموندتبعه

.الأيامهذهواسعارواجايلقىا\سلوب1

جيلاكتسب،وأواخرهالعشرينأصقرراأواسطزفى

ومنهم،كبيرةشعبيةالبوليسيةاشواياتكتابمنجديد

وجونماكدونالد،وروسىليثن،إما:الأمريكيونالكتاب

والكتابباركر،.بوروبرتم!ج!ت،وإدماكدونالد،د.

وجيمس،جيمسد..بو،فرانسيسدكالإن!طيز:

وترنغديفانوليموجان،رندأ!وروثماكلور،

وبير،سجوالماجمنالمؤلفاحسويدياأغرية!وا،أ!ولنديا

زاهلو.

الموسوعةفىعلةذاتمقالات

ويلكي،كولنرنلاكوارثرلسيرا،ي!شدرهـسةا!اا،ي:ر!سأ

إليري،كوينأجاثااحسيدةا،!هـيستىأ/،دإدحارلو،

ثرأ!كهولمز،.كخحتهـتود،ستاللىإيرلحاهـدلر،

أندرسن،بمالأطفالأدبانظر:الخرا!ية.القصة

(.الأدبفى)الحنيا!الجنية،كريستيانهانز

ومحظم.معنىمنأكثرلهاقصةا!مرلةالقصة

وتتضمن.دينيةأوأخلاقيةمعانيتتضمنالرمزيةالقصص

،يعسوبإلىالمنسوبةالحكاياتالمشهورةالرمزيةالقصص

حكايماتفإنيبدوماوعلى.قديمإغريقىكاتبوهو

الإنسانمغامراتبوصفتهتميعسوبالكاتب

قراءهيعلمأنفىيرغبكانأحصاتباوأعن.والحيوانات

الإنسان.اطبيعةحولشيئا

الثعلبقصةالخرافيةيعسوبحكاياتأشهرمنولعل

نأالحرفيمعناهاأو،القصةظاهروفى،العنبوعناقيد

رأسه،فوقمتدلالعنبمنعنقودعلىالحصوليريدثعلبا

شمكنلالكنهالعنبإلىالوصوليائساالثعلبيحاول

:يقولوهورغبتهعنالثعلبيتخلىالنهايةوفي.ذلكمن

الرمزيالمعنىإن.حالأيةعلىحامضاالعنبيكونقد

لاالتىالأشمياءبأنيتظاهرونقدالناسأنهوالقصةلتلك

قيمة.ذاتليعستعليهاالحصوليمكنهم
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خلالالكبرىشهرتهاالرمزيةللقصصكانوقد

الكوميدياأماأوروبا.فىوالنهضةالوسطىالعصور

الرألغالقرنأوائلفى،أليجيريدانتيكتبهاالتيالإلهية

إلىرجلرحلةقصةحرفياترويفإنهاالميلاديعشر

فمنالمطهر.خلالومنالجحيمطريقعنالسماء

منتسمونصرانيةروحاأنالقصةتصفالرمزيةالناحية

رمزيةقصصوتتضمن،القد!ميةحالةإلىالذنبحالة

عنالأخلاقيالمغزىذاتالرمزيةالحكاياتأخرى

)الملكةكوينفيريوقصة،السلامعليهعيسى

القرنأواخرفىسبنسرإدموندكتبهاالتي(الأسطورية

عشر.السادس

تفقدالرمزيةقصصبدأتأم،006عاموبعد

منكثيرافإن،حالأيةوعلىأوروبا.فيشعبيتها

القصصتلكاستخدموابعدفيماجاءواالذينالكتاب

تلكأمثلةومن.البشريالوجودمعانىلتحريالرمزية

ملفيلهرمانكتبهاالتيديكموبى-قصةالقصص

لمحيجانزيقظةوقصةام(،851)عامالأمريكيالكاتب

وقصةام(،)939عامايلأيرلنديجويسجيمسلمؤلفها

جوددنج،وديمالإنجليزيلمؤلفهاام(59)4الذبابسيد

بارثجونلمؤلفهاأم()669الماعزراعيجلزوقصة

الأمريكي.

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الأحلاقيةالمسرحيةالرومانسيسوبحكايات

هرمانملفما!،إدموندمسبنسر،الخرافيةالحكاية

الإلهيةالكوميدياالخرافة

بضعيتجاوزلاقصصيعملالقصيرةالقصة

قليلةوشخصياتواحداحدثاعادةتتضمنصفحات

القصيرةالقصةوتعد.واحدةجلسةفيأغلبهاقراءةويمكن

منذقدئماكتبتفقد.الأدبيةالأشكالأقدممنواحدة

فيقصيرةخياليةقصصهيئةعلى.مقسنة00032نحو

علىأخرىأمثلة(وليلةليلة)ألفقصصوتعدمصر.

.القصيرةالقصةشكل

مطلعمعولدت.العربيالأدبفيالقصيرةالقصة

الكاتبقصصخاصةالغربيةبالقصةمتأثرةالعشرينالقرن

ورغم.موباسانديجايوالفرنسيتشيخوفالروسي

بحكمالرومانسيةالمسحةعليهاتغلبكانتفقدذلك

تعبيراوأصبحتتطورتذلكبعدأنهاإلا،والنشأةالبداية

وأمالهم.البسطاءومشاعرأحاسيسعنومكثفاجديدافنيا

حسينتيمور،محمودتيمور،محمدالرواد:كتابهاومن

حسنعبيد،شمحاتهعبيد،عيسى،لاشينطاهر،فوزي

الحكيم.توفيق،المصريإبراهيممحمود،

صدرت،العشرينالقرنمنالأولالنصفوخلال

القصيرةالقصةوجذبت،القصصيةألمجموعاتعشرات

والواقعية،الرومانسيةبينتتنقللكنها،كثيرينكتاباإليها

لكنها،التقليدياسمردأسلوبعلىمعتمدة،التصويرية

يوسفمثلكتابيدعلى-الخمسينياتبعدحققت

تطورا-زفزافومحمدتامروزكرياحقيويحيىإدريس

والبداية،والحبكةوالحوارالسردتقنياتفيملموسا

بتركيزعنهوتعبرالواقعإلىتنفذأنالقصةواستطاعت

ووجدعليهافأقبل،العامالرأيإليهالفتتقويةولغةشديد

ديوانبوصفهالشعرفىأحيانايجدهالمالتيضالتهفيها

.والفنونالثقافةعرشعلىالمتربعالأدبيوالجنسالعرب

أساليب-الستينياتجيلخاصة-الكتاباستخدم

واسترجاعالشعوركتيارالقصصيالسردفيمتقدمةفنية

الفنيةالأدواتومختلفوالمونولوجباك()الفلاشالأحداث

استيعابعلىوالقدرةالدائمالتجددالقصيرةللقصةأتاحبما

القصةعنالمعلوماتمنلمزيد.الفنيالتشكيلألوانشتى

.الأدب،العربيانظر:،العربيالأدبفيالقصيرة

الحكاياتأكثر.الغربيالأدبفيالقصيرةالقصة

فيظهرتامجموعتانالإطلاقعلىشهرةالمكتوبةالقصيرة

وليلةديلة)ألفالديكاميرونهما:الوسطىالعصورنهاية

للكاتبمجموعةوهيام(353-341)9(الإيطالية

كانتربريحكاياتبوكاتشيو،جيوفانيالإيطالي

الإنجليزيالشاعرألفهاقصة42وهيأم(004-أ)385

.جفريتشوسر

اعتبارالكتابمنالعديدبدأعشر،التاسعالقرنوأثناء

الحكاية.عنومختلفامستقلاأدبياشكلاالقصيرةالقصص

بو،الانإدجارالأمريكيالأدبىوالناقدالمؤلفكانوربما

شكلاباعتبارهاالقصيرةالقصصدرسواالذينالكتابأول

كتاباته،بعضفيبو،ناقشوقد.الأدبمنمحدذا

يمكنالتي،والمفاجأةالخوفمثل،الدراميةالتأثيرات

القصةفلسفةكتابويعد.القصيرةالقصةفىتحقيقها

،القصيرةالقصةكتابةعنكتابأولأم(109)القصيرة

الكتابهذاويحتوي.ماثيوسبراندرالأمريكيالناقدألفه

بو.أفكارمنالعديدعلى

الأدبيةالتقنياتمنعدداالقصيرةالقصةكتابطور

معظموتشتملالتنوير.لحظةوالمفاجئةالنهايةمتضمنة

توقعا.تظهرأومتوقعةغيرحادثةعلىالمفاجئةالنهايات

القصةلكاتبخصوصيةالنهاياتهذهمثلوكانت

القرنأواخرفىظهرالذي،هنريأو.الأمريكيالقصيرة

استخدموقد.الميلاديينالعشرينالقرنوأوأئلعشرالتاسع

وأم(،09)4المفروشةالحجرةقصةفيالمفاجئةالنهاية

.الأخرىالقصصمنوالعديدأم(9)50المجوسيهدية



العربىالأدبفيالقصدرةالقصة891

يمكنرمزأوحادثأومفاجئتعليقفهىالتنويرلحظةأما

حادثةمعنىليشرحالقصةمننقطةأيةعنديستخدمأن

معقد".

بواكيرفيأيرلنديمؤلفوهو،جويسجيمسأنشأ،

مجموعةفىضمنهاوقد.التقنيةهذه،العشرينالقرن

أم(.19)4الدبلينيونتسمىقصصية

مختلفةمداخلالقصيرةالقصصكتابأيضااستخدم

منحادثةعلىمتلا،ال!ضاببعضركزفقد،أعمالهمفى

وقد.الدراميالفعلعلىالتركيزمنبدلأالعاديةالحياة

كاتبوهو،تشيحوفأنطونالمدخلهذامثلا!شخدم

في،الميلاديعشرالتاسعالقرنفيكتاباتهظهرتروسي

السيدةام(؟)888الحفلةفيهابماقصصهمنالعديد

مؤخراأحستابامنالعديداتبعوقدام(.)998والكلب

مانسفيلدكاتري!نيوزيلنداكاتبةفيهمابمن،تشيخوفنهج

أبدايك.جونوأوهارأجونالأمريكيانوالكاتبان

المول!وعةفيصلةذاتمقالات

با!يرأحمدعلىيحى،حقىألانإدحاربو،

المحفلوطىكالترلريح!ساياتحيوفاىلوكاتشيو،

ميحائيل،لعيمةتو!يق،لحكيماحفرفيتشوسر،

زأ،هريلحصا،لطيباأنطود،تشيحوف

إدري!يوسفالأد!،العرلىأحمدمحمودتيمور،

خليلدجرا،لىحبرا

انظر:.العربيالأدبلمحيالقصيرةالقصة

.القصيرةالقصةاس!اية(؟:ا)القصةالأدب،العربي

أطوناأبيضفدزوهود)3.رمزهكيميائىعنصرالثصدر

استخدامأولبدأ.القديمةالعصورمنذالناسيستخدمه

جنوبيأورمدينةفي..مق0035عامللقصديرمعروف

يصنعونأورأهلكانحاليا(.)العراق.النهرينبينمابلاد

القصديرمن!عبيكةهوالذيالبرونز،منالأشياء

أسالحساالقصديريستخدمالحاضر،الوقتوفي.والنحاس

بطبقةالجهتينمنمطليفولاذوهيالصفائحإنتاجفى

المقصدرةالفولاذيةالصفائحتحويليتمالقصدير.منرقيقة

.الأخرىوالمنتجاتالمأكولاتلحفظمعدنيةعلبإلى

.71.181الذريووزنه0،5للقصديرالذريوالعدد

.م02عند3اسماجما.84927القصديركثافةوتبلغ

،م9.3152،انصهارهدرجةبينوالفرق.الكثافةانظر:

إلىوإضافةآخر.فلزأيمنأكبر،م0722،غليانهودرجة

بقابليةشميزأنهبمعنىجدا،مطاوعالقصديرفإنذلك

وتتيح.معقدةأشسكالإلىبسهولةتشكيلهويمكنللطرق

فىالقصديرامشخدامإمكانيةوغيرهاالخصمائصهذهمثل

.المنتجاتمنكبيرةمجموعةصناعة

علىالموجودةالخارجيةالطبقةتعمل.الاستعمالات

الصدأ،منالعلبفيالفولاذحمايةعلىالقصديرعلب

كذلكالقصديرويمنعجذابا.شكلاتقدمأنهاكما

العلب.محتوياتإتلافمنالطعامفيالضعيفةالحموض

الصفيح.علبةانظر:

حمايةعلىأيضاالخارجيةالقصديرطبقاتتعمل

الورقمشابكفمعظم.الأخرىالأصنافمنالكثير

الدباسةودبابيس،المستقيمةبابيسأ!ا،الأمانودبابيصر

كثيرتحتويكمابالقصدير.المطليالنحاسمنمصنوعة

منخارجيةطبقاتعلىوالاوانيأطعاماإعدادأوعيةمن

القصدير.

فيللقصديرالأهميةالكبيرالثانيالاستخدامويتمثل

اللأسطحلحامفييستخدمخليط!طالتياللحامسبائك

منأساساالمصنوعةاللحامسبائكعلىويطلق.أغلزيةا

اللينة،أوالرخوةاللحامسبائكاسموالرصاصاغصديرا

وتشملنسبيا.منخفضةحرارةدرحاتعندتنصهرهىو

،اللحامانظر:والبيوتر.البرونزالأخرىالقصديرسبائك

سبيكة.البيوتر،البرونز،

القصديربتحويلللصناعأغصديراطرتقابليةوتسمح

التغليففيالرقائقهذهمثلوتستخدم.رهيفةرقائقإلى

بسبيكةمغلفحديدالمقصدروالفولاذ.للرطوبةالمضاد

الفولاذشرائحأوألواحوتستخدموالقصدير.اشصاصمن

مثلأخرىمنتجاتوفيالأسقفصناعةفيالمقصدر

الحريهت.وطفاياتالوقودخزانات

بإضافةمتعددةفلزأتخصائصصتالصناعيحستو

يحتويالذيالزهرفالحديدالقصدير.منقليلةكميات

وأسهلمتانةأكثرمثلا،القصديرمنفقط%.،اعلى

منكثيرتحتويوكذلك.العاديالزهرالحديدمنتشكيلا

القصديريستخدمكيف

بامشخدامهللقصديرالاستشائيةوالفيزيائيةاعيميائيةاالحصائصتسمح

والصماعية.المزليةالمنتجاتم!واسعةمحموعة!ي

لأ!9

مطليةدلاير

لالفصدير

لحامسلك

مطليةررة

لالقصدير

لريقإ

!

علمةصميع

)قصدير(

رغ

برونريحرس



991القصر

للقصديرالمنتجةالرئيسيةالدول

للقصديرالسنويالإنتاج

................الصين

متريطن5"0002

...........إندونيسيا

متريطن34).00

"........البرازيل

متريطن0.12".

ا.....بوليفيا

متريطن16لم...

ا....بيرو

متريطن.0014"

"...البرتغال

متريطن12،"".

..ماليزيا

متريطن6لأ005

..أشراليا

ممريطن.46""

.اروسيا

متريط!421".

.افيتنام

متريطن4).00

---أم499لعامالأرقام

للمساحم.الأمريكىالمكتبالمصدر:

وماليزيا.للتنقيةالقصديربحاميزودلامبوركوالاقربقصديرمنجم

العال!ا.فيللقصديرالمنتجةالرئيسيةالدولمنواحدة

الأسنانوحشواتالمحاملتشملالتيالأخرىالمنتجات

منتحسنالقصديرمنكمياتعلىالطباعةوسبائك

خصائصها.

كبيرعددلتكوينأخرىعناصرمعالقصديرويتحد

تحتويالأسنانمعاجينمنفكثير.المفيدةالمركباتمن

القصديرمنمركبوهوالقصديروز،فلوريدعلى

وتستخدم.الأسنانتسوسمنععلىيساعدوالفلور

مبيداتوالكربونالقصديرعلىتحتويمعينةمركبات

حشرية.

%.،..االقصديريشكلالقصدير.وجودمناطق

كميةفإن؟لذلكونتيجة.الأرضيةالقشرةمنتقريبا

جذاصغيرةالمناجممناستخراجهايتمالتيالقصدير

ترسباتمعظموتوجد.الأخرىالشائعةبالفلزاتمقارنة

القصديروخام.الجنوبيالكرةنصففيالمعروفةالقصدير

أكسيديسمىوالاكسجينالقصديرمنمركبالأساسي

خامبعضويحتويالقصدير.أكسيدانظر:القصدير.

أخرىنلزاتمنقليلةوكمياتالكبريتعلىالقصدير

.والرصاصوالحديدالنحاسمثل

الضيقةوقالىمنأحياناالقصديررواسبتتكون

القصديرخاممعظميوجدوفذلك.الجرانيتفيالممتدة

منضئيلةمقاديرالجاريةالمياهترسبحيث،السهولفي

فيمنتجأكبرالصينوتعتبر.والخامالمتفتتالجرانيت

للقصديراتجةالأخرىالمهمةالدولوتشمل.العالم

وروسياوأسترالياوماليزياوالبرتغالوبيرووبوليفياالبرازيل

.وفيتنام

أكسيدبت!خينالقصديرإنتاجيتمالقصدير.تنقية

فرنفيالجيريوالحجرالحجريالفحممعالقصدير

تنقيةتتمبمالصهر،المعروفةالعمليةهذهوبعدخاص.

للحصول.%899.تبيننقاءدرجةإلىعادة-القصدير

ويمزج.علم،الفلزاتانظر:،التنقيةعنأكثرتفاصيلعلى

زنةاسستطلة()قطعسبائكفيويصبالقصديرمعظم

كجم.45منهاكل

الطرازذاتوهندسته،الغرفبكثرةشميزمبنىالقصر

كلفيهاشرافر،متكاملةسكنيةوحدةالقصريعدالمتميز.

غرفعلىالقصريشتمل.للساكنينالحياةأسباب

وعتادهمللحراسوأماكن،المؤنومخازن،السكنى

ذلكومن،القلعةالقصرعلىيطلقكانلذا؟الدفاعي

علىيطلقونالأممبانيونوكان.الأندلسفيالحمراءقصر

القلعة،بهاويعنونالكاسار،المسلمونبناهاالتيالقصور

،بالقلاعالمسماةالقصورالإسلاميةالدولةفيأنتشرتوقد

مصر.فيعليمحمدقلعةذلكومن



بكنجهامقصر002

.لدنلياضيطانيودالملوكفيهيس!شالديالصرلبكنجهامقصر

زيشتم!!إلد.شستممطاتةفىعامةحدائقوسطالقصرهذاويقع

امل!صه:قاعةس!محه11اسد:ا،ا:م!صاتص،الم!سالممزلعلىالضحماالبى

ا!امة.اا!عارضفيهادقامالتي

أغيادةامقرعلىيقتصرقدئماأغصراامشخدامكان

غيرسائذا،الاستخدامهذاولايزال،السيامسيةوالسلطة

يقومضخممبنىكلفشملمدلولهفىتوسعقدأنه

وتتوافر،أصحابهبجانبالناسمنالعديدخدمتهعلى

القصريتخذأنيم!شوأنماطها.الحضارةأممبابكلفيه

وكثرةالهند!مية،لتعقيداتهنصبةفيهيتحصنحصنا

أولفيفالقصور.اقتحامهمعهايصعبالتيمنعرجاته

تححسبا،الحروبأوقاتفىتتخذحصوناكانتأمرها

المدنىالاستخدامإلىتحولتولكنها،المفاجئةللغارات

فىذلكويتمث!ىفيها،الدفاعىبالطابعالاحتفاظمع

اطراسمافيهاتقامانتىتلك،اليومالدولزعماءمقار

سمية.شا

.ءالحمراقصر،نياسباأ:يضاأنظرا

ويقع.لندنفيبريطانياملكةإقامةمقريكئجهامقصر

بكنجهامقصرويضم.المدينةمنالغربىالقطهاعنهايةفي

وتقيمبفناء.يحيطمستطيلاتشكلرئيسيةأجنحةأربعة

المراسيماوتقامالقصر.منالشمالىالجناحفيالمالكةالعائلة

أغاعاتامنعددفيعادةالرسميةالاجتماعيةوالمناسبات

الرقصقاعةتضمالتى-القاعاتوهذه.الأولبالدور

مجموعةبداخلهايوجد-العرشوقاعة،بالدولةالخاصة

وتعرض،الفنيةوالأعمال،الملكيةالأثاثاتمنتمينة

تعدالتيالملكةأصةصافيالثمينةالمقتنياتهذهمنمجموعة

.الناسلعامةالمفتوحةالوحيدةالجهة

بعمليةالحراسةبقسمالأحمرالزيذووالحرالرويقوم

.بكنجهامقصرلفناءالأماميةالساحةفىالحارستغيير

ومساحتها،بالجدرانمسورةحديقةالقصرخلفوتقع

ه!ضارا.61

-ام307عامبكنجهامدوق-شيفيلدجونوقام

.بكنجهامقصرمنجزءأقدمالانيش!س!مسكنببناء

.أم761عامالبيتهذاأضالثأجورجالملكاشترى!صما

فيما-قامثم.أضاليةاأصسنةافىالميتهذافييعيش:بدأ

المبنىهذاواستمر.الملكةبيتسماهو،المبنىبتوسيع-بعد

عديدونملوكوأضافملكئا.مقرأ-أسميماتا-عبر

عشرالتاسعالقرنمطلعفي،والجنوبيةالشرقيةالأجنحة

أم837عامبكنجهامبقصراهبنىهذاوسمي.الميلادي

الأصلى.لمال!سهتمجيدا

بناهبأسبانيا.،غرناطةفي،وقلعةقصرالحمراءقصر

-466عامىمابينالأندلمم!،فاتحوأمحرباالمسلمون

بعضعلىالقصريحتوي.م1354-1248هـ،755

ويكمنأوروبا.فىالموجودةاشفيعةأإسلامىاأفتانماذح

تغطيكما،الداخليةوصالاتهساحاتهشىاغصراأ!حما

أوراقبصورمزينة،الجصمنزخارفأسمقوفواالجدران

معالأسودساحةالمشهورةالج!يلةالأشياءومن.النباتات

الجميلة.نافورته

قلعةموقعفيالحمراءقصرالعربالمسلمونالولاةبنى

الذيالاحمرالقرميدمنالتسميةهذهجاءتولربما.قديمة

الذي-الجدارذلكمنويرتفع.الخارجيالجدارمنهبني

أقيموقدبرجا.13-الأرضمنهكتارا41بيحيط

.الأرضتلكعلىلهالتابعةوالمساحاتالقصر

-العربالممسلمودسناهلأسبايا.غر،طةفيوقلعةقصرالحمراءقصر

ع!القصريحتوي.أم354و1248عامىل!!ما-الألدلسافاتحو

أوروبا.فيالموجودةالإسلاميالعربيالفنأنواعأرفعسأنماط



علىيقعلامبيثقصر

فيلامبيثجسرنهاية

عامفيهالبماءوابتدأ،لندن

إلحاختحتأم262

بونفيس،أسماقفةرئيس

باسمأول!عرفوقد

لامبيث.بيت

صراعهمفيللمسلمينالأخيرالمعقلالقصرذلككان

علىسقطام294عاموفىأوروبا،فىالنصارىضد

الأسبانية.الجيوشأيدي

أسبانيا.:أيضاان!

أساففةلرئيسالرسصيالمسكنلامبيثقصر

وهوإنجلترا،فىالدولةلكنيسةالروحيالزعيمكانتربري

.لندنمنالشرقيالجنوبفىلامبيثفيموجود

القرونطرازمنكلهاأبنيةمجموعةمنويتألف

.والسردأبالشماليةالأديرةهيأقسامهوأقدم،الوسطى

فيأوليفركرومولحكمبعدالقصربهوبناءأعيدوقد

زمنفيأسستمكتبةعلىيشتملوهوأم،006عام

بانكروفت.أساقفةرئيس

واديأيضاوتسمىالقصرموقعة.صقعةالقصر،

مروانأبيالمغربيالسلطانجيشبينوقعت،الخازن

وجيشالسعديباللهالغالبعبداللهبنعبدالملك

أواخرفىكانت.!سبستيانملكهابقيادةالبرتغال

أغسطس!من41هـالموافق869سنة،الأولىجمادى

حولحدثصراعاأنإلىوترحبنسبابها.أم578عام

المغلوباسملطانيستعينأنإلىادىالمغربفيالسلطة

عرشهليسترد،سبستيانالبرتغالبملكالمتوكلمحمد

البرتغاللملكالتنازلمقابلوأحمد،عبدالملكعميهمن

الفرصةسبستيانوجد.الغربيةالمغربثغورسائرعن

المسلمين،محاربةفىالدينيةأمانيهلتحقيقسانحة

102النظرقصر

والاستيلاءحسابهمعلىوالتوسع،بلادهمواستعمار

وانضم،كبيرينوأسطولآجيشافحشد.ثرواتهمعلى

وغيرهم.والإيطاليونوالألمانالأسبانالمتطوعونإليه

مدينةمنمقربةعلى،الخازنبوادينزلواحتىوساروا

ومعه،طنجةفىالمتوكلإليهموانضمالكبير.القصر

المقاتلين.مئات

للقاءالملكعبدمروانأبوالمغربيالسلطانوالممتعد

هائلة،معركةونشبتنزلوا،حيثبهموالتقى،عدوه

تمزيقمنوتمكنواحسنا،بلاءالمغاربةالمسلمونفيهاأبلى

مياهفيغرقاوسبستيانالمتوكلوهلك،البرتغاليالجي!ش

التيالكوارثأعظممنالمعركةهذهوتعتبر.الوأدي

.المغربعلىالعدوانيةحملاتهمفىالنصارىأصابت

روحإذكاءوفى،البرتغاليينردعفيالأثرأعظملهاوكان

.بالمغربالجهاد

ريخ.تا،المغرب:أيضانظرا

مالأبالشخصفيهيرىبصريقصوزالئظرقصر

وفيضبابيا.يكونالبعيدالنظرولكن،بوضوحالقريبة

وأ،المنعكسةالضوءأشعةتأتيالنظر،الطبيعيالشخص

وتشكل،العينشبكيةعلىمتحدةما،جسممنالمنبعثة

بقصرالمصابالشخصعينوتضع.واضحةبعديةصورة

وبذلك،العينشبكيةأمامبؤرةفيالبعيدةالأجسامالنظر

تندفع،الأجساموبتقريب.ضبابيةالمكونةالصورةتكون

المصابونالأشخاصويستطيع.الشبكيةخلفإلىالبؤرة

ئم!ش،،،

)
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وتكون.نظرهملتصحيحطبيةنظاراتوضعالمرضبهذا

فىورقيقةالأطرافعندسماكةأكثرالنظاراتهذه

وبذلك،منفصلةتتحركالضوءأشعةوتجعل.المنتصف

منكثيرويضع،الشبكيةوراءراجعةالبؤريةالنقطةتند!

رؤيةمنتمكنهملاصقةعدساتأضظرابقصرالمصابين

الطبية.النظاراتمنأفضلمحيطية

تطويرتمأحشرين،االقرنمنالسبعينياتمنتصفوفي

لتصحيحالشعاعيالقرنيةبضعتسمىجراحيةعملية

الذيالشفاف)النسيجالقرنيةتشكيلبإعادةالنظرقصر

القرنيةبضععمليةأنمنالرغموعلى(.العينمقلةيغطي

إلا،أ،صقةعدساتإلىالحاجةعلىتقضيقدالشعاعي

معروفة.غيرالبعيدالمدىعلىآثارهاأن

بقصراشضعاصفالالأمنجذاقلي!عددويصاب

مرحلتيفىالظهورفىعادةيبدأفالقصورالنظر

مرضالن!قصربأنألاعتقادويسود.والمراهقةالطفولة

ثى.ورا

العين.بمالنظارات:أيضاانظر

قدالمؤدف،خياليبتدعهاحكاياتالخيالقصص

منهىأصقصيرةاوالقصصوالرواياتنظما.أونثراتكون

أخرىأشكالوتوجد.رواجاالخيالقصصأشكالأشهر

)قصائدأعصصيةاالقصائدوالدرامامثلالخياللقصص

يخرالقصصعنتختلفأ!الخياوقصص(.حكايةتروي

أخاريخية،االقصصأوالذاتيةالسيرةقصصمثل،الخيالية

مادتهاتستمدالتيالخياليةغيرالقصصأنواعمنوغيرها

الواقع.منكلية

تحتويالخيالقصصجميع.الحجالقصصسمات

العناصروهذهجزئيا،أوكلياإما،خياليةعناصرعلى

قصصبعضوفي.المحيطةوالأوضاعالشخصياتتشمل

أليسمغامراتمثل:واضحةالخياليةالعناصرتكونالخيال

لوي!الإنجليزيللكاتبأم()865العجائببلادفي

عنبعيدةوحوادثشخصياتعلىتحتويوهي،كارول

ذأصكومع.العربيةوأسلةليلةبألفمتأثرةكبيربشكلالواقع

كثيراصالخيالقصصتختلفأنالضروريمنليس

شخصياتتمثلالخيالقصصنماذجمنكثيراإنإذ،الواقع

القصصوبعض.واقعيةأوضاعاوتصف،الواقعمنقريبة

غزوصارفمتلا.حقيقيةوحوادثشخصياتعلىترتكز

قصةعليهابنيتالتىالخلفيةأم281عاملروسيانابليون

الروسيالروائيكتبهاالتىأم(،)986والسلامالحرب

.تولستويليو

معالخيالقصصفيالواقعيةالعناصرعادةوتدمج

الخيالية.والحوادثوالشخصياتالأوضاع

التسلية،هوالخيالقصصلمعظمالرئيسيوالغرض

التيالخيالقصصمنالجادةالاعمالبعضهناكأنإلا

إيجادطريقعنالتفكيرإلىوتدعوأعقلاتحفز

وتأمميس،محددةمواقففىوهـضعها،الشخصيات

الجادةالخيالقصصمؤلفوويقوآالنظر.وجهات

الأحكاموهذهالأشمياء،بينالمميزةبتوضئالأح!صام

والنفمسيةوالفلسفيةا/اللاخلاقيةالمسائلتتناول

الخيالقصصبطبيعةتتعلققدأيضاوهى،والاجتماعية

الكيفيةعنالقارئتساؤلإثارةإلىالمؤلفيعمدكأن

القصص.هذهبهاتقدمأنينبغىالتى

يعتقد.الإنسانيةقدمقديمةالقصةرواية.تاريخيةنبذة

الأساطيربينهمفيماتداولوا،التاريخقب!!ماشعوبأن

الروايةخلالمنجيل،بعدحيلاوتوارثوها،والخرافات

0005نحوقبلالكتابةظهورومنذ.والرسومالشفهية

نأإلا،كثيرةمتنوعةأشكالفيأ!الخياقصصظهرتسنة

عامةأشكالهوالختلفةأعصوراخلالمنهاسادالذي

القديمةالعصورفىرواجاالخيالقصصلأش!طوأكتر!.

الشعريةوالملاحم.الخرافيةالحكايةأوالشعريةالملحمةهو

وأالأبطالحولموضوعاتهاتدور،طويلةقصصيةقصائد
هماالملاحمأشهرمنتعتبرانمنهااثنتانهناكر.أ،أعة1

الشاعرتأليفمنأنهماويعتقد،والأوديسةالإلياذة

الميلاد.قبلالثامنالقرنمنذهومرأجونانىأ

ذاتقصيرةحكاياتفهيالخرافيةا!صاياتأما

العبدإلىالمنسوبةالحيواناتقصصأشهرهاومن.مغزى

..مق006حوالىفيتقريباعاشالذي،يعسوباليونانى

الخرافية.الحكايةبمالتنعريةالملحمةانظر:

الخامسالقرنوحتىعشرالثانىالقرنبدايةومنذ

الطابعأصبح،الوسطىالقرونخلال،الميلاديينعشر

ومعظم.الخياللقصصالممسيطرالشكلهوالرومانسي

حولموضوعاتهاتدورالرومانسيةالوسطىالعصورقصص

.الأخرىالبلاطشخصياتإحدىأوالفرسانمغامرات

وحوداثشخصياتتتضمنالقصصهذهمنوكثير

أططبيعة.خارقة

الأشكالأصبحت،الميلاديعشرأضامناالقرنومنذ

القصيرةوالقصةالروايةهيالخياللقصصالرئيسية

المؤلفونتخلى،الحديثةالكتاباتبعضوفى.والمسرحية

الحبكةمثل،القصةكتابةفيالمتبعةالتقليديةالأساليبعن

رواياتمثلا،.المعالمالمحددةوالشخصياتالمصنوعة

وصففيهايظهر،جر!هروبآلنالفرنسيالروائي

وأمحسوسةهيكمادقيقبشكلوالأشياءالحوادث

منالنوعوهذانفسها،الروايةشسخصياتخلالمن،مرئية



302العلصيالخيالقصص

بينخلطحالةفيواقعاالقارئجعليتعمدالكتابات

.والخيالالواقع

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

،الأدب،الإنجليزي:مثل،القوميةبالآدا!المتعلقةالمقالاتانظر

أيضا:انظر.الأدب،الفرنسي

العلميالحيالقصصالاطفالأدب

المسرحيةالبوليسيةالقصة

الأدبفيشائعنوعالعلميالخيالقصص

عبرالترحالعلىالأساسيةموضوعاتهتشتمل.الخيالي

والاختراعاتالاكتشافاتوعلىالزمنوعبرالفضاء

يحدثقدالحد!ةالعلمىقص!الخيالمعظم.العجيبة

فيحتىأوالماضىفييحدثبعضهأنغير.المستقبلفي

عكسوعلىاخر.عالمفيبعضهويوضعالحاضر،يومنا

ممكن،غيرهومايعالجالذيالجامحعالخيالذيالأدب

نأيمكنأحداثاتصفالعلميالخيالقصصأننرى

وتعص.ممكنةأومقبولةنظرياتعلىبناءفعلأتحدث

الاخروبعضهامفصلةعلميةتفسيراتالقصصبعض

فحسب.غريبزمانأومكانإلىبالقارئيدفع

إدىالعلمىالخيالقصصفنبداياتتعود.البدايمات

والمغامراتالرحلاتوقصصالتاريخقبلماأساطير

اليونانىالكاتبحولالميلاديالثانيالقرنوفى.الوهمية

الخيالقصصفنإلىالمغامراتهذهالساموساتيلوسيان

إيكارومينبوسمؤلفيهفييصفالمثالسبيلوعلى.العلمى

القمر.إلىرحلاتالصحيحوالتاريخ

فقد،الفنهذاميلادالميلاديعشرالسالغالقرنشمهد

العلمبأبىأحيانايدعىالذيبيكونفرانسيسكتب

و!دمأم()627الجديدةأطلنتسكتابه،الحديث

علىمبنيامجتمعاليصفعجيبةرحلةموضوعالعملهذا

يمكنالتىالعمليةالعجائبيصفكماالتجريبى،العلم

يوهانزكيبلرالألمانيالفلكيووصفيوجدها.أنللعلم

عامنشر،سومنيومبعنوانلهمؤلففىالقمرإلىرحلة

علميةقصةأولالكتابهذافكان،وفاتهبعدام634

الميلاديعشرالسابعالقرنوفي.علميةبدقةتسردخيالية

زمناالمستقبلحددخياليعلمىقصصيفنأولأيضئاظص

أوليكسقصةشينلفرانسيسكتبعندمالأحداثه

القرنفيقصةإبيجون،جوتانجاكوألفام(،46)4

م(.561)9الاتي

عشرالثامنالقرنفىالعلمىالخيالقصصفنتطور

جوناثانبقلمأم()726جليفررحلاتلينتجالميلادي

العالمإلىكليمنلزرحلةهولبيرجلودفيجوقصهسويفت

فيرنجوللروايةسابقانعملانوهماام(741)السفلى

فولتيرقصةوكانت.الارضيةالكرةقلبإلىرحلة

كواكبمنلزائرينقصةأولام(75)2مايكروميجاس

.أخرى

وخلفت،اجتماعيةثورةإلىالصناعيةالثورةوأدت

علىالعواملهذهأثرتوقد.الناسمنلكثيرصعوبات

وراءماوقوىوالعنفالرعبجسدتالتيالقوطيةالرواية

فرانكنشتينشيلليماريروايةوكانت.الطيعة

المجالهذافيالرئيسيةالخياليةالعلميةالقصةام()818

العلميةالقصةهووثورنوناثانيلبو،ألانإدجاروطور

.القصيرةالخيالية

الحديثشكلهإلىالعلميالخيالقصصفنوصل

فى،الميلاديعشرالتاسعالقرننهايةحواليفيالمتميز

كاتبأولفيرنوكانولز..جي.وإشفيرنأعمال

فرعافيهايرىالجمهورجعلإذ،الفنهذافييتخصص

.الأدبمنمميزا

والسياسيالاجتماعيالجدلتأكد.العشرونالقرن

المبكرالعلمىالخيالقصصفنمنالكثيرفىظهرالذي

يوجنعملحددوقد.العشرينالقرنفىأكبربشكل

الحربخلالكتبالذيام(29)4نحنبعنوأنزامياتن

اليوطوبيا.مضادبالمممعرفأدبياشكلا،الروسيةالأهلية

الفنولكنمثاليةعوالماليوطوبيالقصصيالفنيصور

أنهاعلىالعوالمهذهيصورلليوطوبياالمضادالقصصي

القصصيالفنهذاعلىالشهيرةالأمثلةومن.كوابيس

الشجاعالجديدالعالمبعنوانهكسليألدوسرواية

4891عامبعنوانأورويلجورجوروايةأم(،)329

لليوطوبياالمضادالقصصيالفنعلىوردأأم(.9)94

م(.591)6ألروميدااليوطوبيةروايتهيفرموفإيفانكتب

التقنيةبالعجائبالعلميالخيالقصصفنتنبأ

كابككاريلووضعوالفضاء.الذرةلعصريوالعلمية

(أم129)اريو.آر.مسرحيةفيمرةلأولروبوتكلمة

(أم29)4كراكاتيتروايتهفيالذريةالقنبلةوناقش

آخروهما:علميقصصروايتيستابلدونأولافوكتب

أم(.)379النجومصانعوام(،319)الرجالوأول

والتشجيعالاهتماميلقىالعلمىالخيالقصصفنوبدأ

فىالميلاديالعشرينالقرنمنالعشرينياتمنذالكبيرين

مكسيمالروسيالمؤلفامتدحهام289عامففىروسيا.

جوركى.

دورابلبسالمسماةالمجلاتأدتالمتحدةالولاياتفي

باكجيرنزهوجوأسسفقد،الفنهذاتطويرفيرئيسيا

عاموفيام(،)269مدهشةقصصبالمممجلةأول

الخيالقصصمصطبحاستعملشخصأولكانام039

علىتركزالاولىالبلبس،مجلاتوكانت،العلمي
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لاهتماماتباضطراداتجهتوأءصهاالعلميةالعجائب

أكثرأحدوهوأزيموفاسحقساهموقد.رئيسيةاجتماعية

لهذهالكتابةفي،شعبيةالعلميالخيالقصصكتاب

السماءفيحصاةالأولكتابهينشرأنقبلالمجلات

م(.ء91).

الحربانتهاءلعدالقصصهذاقراءعددوازداد

أظهرتعندماشعبيتهونمت،أم459عامالثانيةالعالمية

أغلبأنأغضاءاواكتشافالنوويةالطاقةفيالتطورات

تصورمماواقعيةأكثرأجةالخياالعلميةالقصصمضامين

.الناسبعض

الخيالقصصتنشرالتىالمجلاتدوروتضاءل

القرنمنالسبعينياتوأوائلالستينياتخلالالعلمي

نشرتإذباطراد.ال!صبأهميةازدادتبين!االعشرين

عامالأولىللمرةمقوىبغلافالفنعنروايات

بدايةوفيباطراد.منهاالمنشورعددوازدادأم،059

ازديادحدثالميلاديالعشرينالقرنمنالستينيات

ذاتحضبفىالمنضورةالعلمىالخيالقصصفيكبير

فىممهاجديةبرامجالتلفازفىوظهرت.ورقيةأغلفة

أشهرها.منتركستاربرنامجوكانالبلاد.منعدد

اخلفازاعلىالأولىاأطمرةالبرنامجهذاظهروقد

أ!ناأ*سهرام969عامحتىأم669عامالأمريكى

السبعينياتفىالثانيةللمرةعرضعندمالهشعبيةأعظم

.الميلاديالعشرينالقرنمنالثمانينياتفيثما

سجلأم779عامفى.اليومالعلمىالخيالقصص

رمسماحققكمماكبيرا،نجاحاالنجومحروبالعلميالفيلم

لهمكملانفيلمان،الفيلمهذاوأعقب.عائداتهفيقيالحسيا

أم(بم089)الضربةتردالإمبراطوريةبعنوانأحدهما

العلميالقصصأفلامجذبتأم(.)839الجديعودة

منغفيرةجماهيرأم()979الغريبمثل:المرعبة

قصةالإضافيالأرضساكنفيلمويحكي.المشاهدين

يصادفهآخر،عال!امنجذابضائعمخلوقعنساحرة

تركستارفيلمعلىبنيتأفلامخمسةأنتجتوقد،أطفال

.النجومرحلةأي

اطيلادي،العشرينالقرنمنالسبعينياتمنتصفوفى

فيالمنشورالعلمىالقصصىبالفنجديدمنالاهتمامعاد

مجلةأولالظهورفىبدأت،ام779عامففى.المجلات

الذيالعاموهوأم،059عاممنذالعلميللقصصجديدة

العلمى.القصصيللفنأزيموفإسحقمجلةفيهصدرت

تنشرعلميهمجلةأولامنىأصبحتأم789عاموفي

منوالثمانينياتالسبعينياتوفى.بانتظامالعلميالقصص

شعبيةالعلمىالقصصكتابمنعددحازالعشرينالقرن

يأتىالكتابهؤلاءأشهرومن،العاديينالقراءساطأرفى

،كلاركسيوأرثرهاينلاين،شروبرت،هربرتفرانك

لوجوين.برسولاوإ

فيكبيرةشعبيةذاالعلميأغصصىاأصئالفن

.وأواخرهالعشرينالقرنأواسطحلالواليابانرومميا

وبوريسأركديالأخوينبينهمومنأحضابابعضونال

شهرةاليابانفىكوماتسورهـسياوساكيوفىسشراجاتكى

قصصكاتببأنهبولندامنليمستانيسلووعرف،عالمية

العشرينالقرنمنالخ!سينياتمنذرئيسىأخياعلمى

.الميلادي

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

جورح،لوكاسلىتاجولا،سويفتإسحة!،أزبمود!

حى.تمقا،ولزحضمتشينصرايرا،ريدرا

بياليوطواجول،ضنتحلار،حليمر

يلركا،بككامشيمر،سبيلرح

القرآنسورمنالقصصسورة.سورةالثصص،

الثامنةالشريفالمصحففىترتيبخا.المكيةال!صيم

تسميتهاجاءت.آيةوثمانونثمانآياتهاعدد.والعشرون

مفصلةموسىقصةفيهاذكرتعالىاللهالأدالقصص

منوفيها،رسالتهحينإلى،ولادتهح!!منموضحة

اللهعنايةبوضوحفيهيتجلىماوعجائبهاالأحداثاغرائب

د!عدائه.وخذد!نهبأوليائه

التوحيد،:العقيدةبجانبتهتماالقصصسورة

معوهدفهامنهجها،فىتتفقوهى.والبعث،والرسالة

والشعراء.النملسورتى

الحقفكرةحوليدورالكريمةالسورةمحور

قصةوتصور،والطغيانالإذعانومنطق،والباطل

ساقتوقد.الشيطانوجند،الرحمنجندبينالصراع

بالحكمالطغيانقصةأولاهماقصت!ت:ذلكمسبيلفى

الذيالمتجبرالطاغيةفرعونقصةفيممثلة،والسلطان

اللهصعلىوتعالى،أ!ذاباسوءإسرائي!!بمىأذات

الاستعلاءقصةوالثانية.الربوبيةادعاءعلىتجرأ

وكلتا،قومهمعقارونفيممثلة،والمالبالثروةوالطغيان

،بالمالسواءالحياةفىالإنسانطغيانإلىرمزالقصتين

.السلطانأوالجاهأو

،وعلوه،فرعونطغيانعنبالحديثالسورةابتدأت

.ومكانزمانكلفيالطغيانومنطق،الأرضفىوفساده

عليهأمهوخوف،موسىولادةعنالحديثإلىانتقلتثم

الرشد،سنموسىبلوغعنتحدثتثم،فرعونبطشمن

وتزوجهمدينأرضإلىهجرتهوعن،القبطىقتلهوعن

،قارونقصةعنالحديثإلىانتقلتثم.شعيببابنة

.الطغيانومنطق،الإيمانمنطقبينالعظيمالفارقوبينت
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الإيمانطريقوهوالسعادةطريقإلىبالإرشادختمتثم

.الكرامالرسلإليهدعاالذي

القرانآيات)ترتيبالكريمالقرا!:أيضاانظر

الكريم.القرآنسور(؟وسوره

نوعاس075منأكثرعلىيطلقاسثمالقصعين

الذيالشائعالقصعينويعرف.والشجيراتالأعشاب

المروالمذاقالنفاذةبرائحتهالحديقةقصعينعليهيطلق

تستخدمالتىالمهمةالأعشابمنوهو.وسيقانهلأوراقه

الطهى.في

يبلغ،زغبذاتبيضاءسيقانالشائعوللقصعين

اللونإلىالضاربةالخضراءوأوراقه.سم06نحوارتفاعها

اسميقانأطرافعلىأزهارهوتظو.الملمسخشنةالرمادي

وأ،بنفسجيأزرقلونها،الشكلدائريةعناقيدشكلفي

فىالبريالشائعالقصعينوينبت.أبيضأو،قرنفلىأحمر

فىالناسيزرعهكما،المتوسطالأبيضالبحرمنطقة

ويستخدم.حدائقهم

وسيقانأوراقالطباخون

تتبيلفيالشائعالقصعين

توابلوفي،والجبنالسجق

يغلىوربما،والمرق،اللحم

لعملأيضاالنباتهذا

.الشاي

القصعينوأزهار

الذيبالرحيقغنيةالأبيض

لإنتاجالنحليستخدمه

القصعين.النحلعسلانظر:.العسل

البلادفيالبريالنباتانظر:.الإثيوبيةالقصعين

(.الإثيوبية)المريميةالعربية

تطورتعوقاعتلالحالاتالتعليميالقصور

وقد.التعلمعلىبقدرتهوتضراللصفلالأساسيةالمهارات

العجزأوبالقصورالمصابينالأطفاللدىالذكاءيكون

أنهمكما،المتوسطفوقأومتوسطمستوىفيالتعليمى

لكنهم.والرؤيةالسمععلىعاديةبقدرةيتمتعون

الحواسبوساطةالمنقولةالمعلوماتاستخداملايستطيعون

الأطفالمعظميفعلكمادقيقا،أستخداماالدماغإلى

ضعيفاإما،يكونالمدرسةفيأداءهمفإنلذلك.الآخرين

عليها.يكونواأنيمكنالتىالجيدةبالدرجةليسأو

السبباكتشافدائماالأطباءلايستطيع.الأسباب

العلماءلكن.الطفلعندالتعليميالقصوروراءالمحدد

تلفعنتنتجالتعليميالقصورحالاتأنيعتقدون

إلىالمؤديةالرئيسيةالأعصابفيأو،الدماغفيثانوي

الحامل،المرأةلدىمثلاالتغذيةضعفاوفالمرض.الدماغ

العصبيوالجهازالدماغنسيجفيالأذىيوقعأنيمكن

واالتبغأوالخدراتاستعمالأنكماجنينها.لدى

إحداثفيأيضايساهمأنيمكن،الحملأثناءالكحول

الدماغتلفيحدثأنالممكنومن.التعليميالقصور

الأكسجينعلىالطفلدماغيحصللمإذا،الولادةعند

حالاتأثناءالتلفهذامثليحدثأنويمكن.الكافى

لجرعةالأمتعاطيحالفىأو،الصعبةالطويلةالولادة

أيضاللطفليمكنكما.الالمعلىيقضيعقارمنكبيرة

التعليمى.القصوريرثأن

فرصمنتزيدأنالأخرىالعواملمنللعديديمكن

موادفيالتوازنففقد.التعليمىبالقصورالطفلإصابة

قد،المغذيةالأطعمةنقصأوالجسمفيمعينةكيميائية

ويدل.العصبيالجهازنموفيدائماضررايسببأويؤخر

وخاصة،معينةكيميائيةموادأنعلىالطبيالبحث

حالاتتحدثأنيمكن،الدهاناتفىالمستخدمالرصاص

.الأطفالبعضلدىالتعليميالقصور

يمكنجسديةمشكلةيعانونلاالذينالأطفالوأولئلث

حالاتتنشأوقد.التعليمىالقصورعندهمينشأأن

تحفزالتيالتعليميةالخبراتفقدانمنال!عاقةأوالقصور

اللغة،سماعالخبراتهذهوتشمل.العقليينوالتطورالنمو

الأشياء.معوالتعامل

القصورحالاتمنكثيرةأنواعتوجد.الأنواع

قدرةتعوقالتيالإدراكاضطراباتمثلافهناك.التعليمي

يكونوقد.والأصواتالمشاهدوتفسيرتنطمعلىالدماغ

عنعاجزينالإدراكفىاضوابايعانونالذينالأطفال

الصفحة.فيأخرىكلمةوتبدأماكلمةتنتهيأينتحديد،

التيالكلماتبينالتمييزالأطفالهؤلاءيستطيعلاقدأو

إلىالإدرأكاضطراباتوتؤدي.ماحدإلىمتشابهةتبدو

.والقراءةالنطقتعلمصعوبة

،الذاكرةفييؤثرالتعليمىالقصورمنآخرنوعوثمة

نأيستطجعونلاالمشكلةهذهيعانونالذينفالأطفال

الأصواتأو،تتشابهالتيالمألوفةالأشياءبسهولةشذكروا

وأالتسلسلتعلمعلىيقدرونلاوقدالأشياء.تحدثهاالتي

الهاتف.رقمأوالألفبائيةحروفمثلالترتيب

المقدرةتعوقالتعليميالقصورمنأخرىأنواعوثمة

تؤثرالتيفالإعاقاتالتركيز.وعلىاسمليمالتصرفعلى

.الانتباهقصوراضطراباتباسمتعرفالطفلتركيزعلى

علىباستمراريداومونالانتباهمشتتيالأطفالويكاد

يأإلىانتباههمتوجيهيستطعونلاحيث،اليقظةأحلام
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لايمكنالمقابلوفي.دقائقبضعمنلأكثرموضوع

المثابرةأوالمواظبةتسمىإعاقةيعانونالذينللأطفال

يحولواأنالأصلى(المثيراختفاءبعدالاستجابة)استمرار

الانشغاليتابعونوقدلاخر.نشاطمنبسهولةانتباههم

يستطعلاكذلك.طويلةبمدةانتهائهابعدمابمهمة

يجلسواأن،الحركةمفرطوأوالنشاطمفرطوالأطفال

نأإلىويميلون،باندفاعويتصرفون،يتكلمونبل،هادئ!ت

ويعانى.الفصلغرفةفيالصحبتحريمتبرمينيممبحوا

دونالمزاجفيتقلباتالانفعاليبالتقلقلالمصابالطفل

ظاهر.سبب

فىالطفلباحساسبالتوجيهالمرتبطالقصورويضر

يعانونيناطاالأطفاليفتقدوقد.والفراغوالمسافةالاتجاه

حتىأضياعباويشعرون،همأينإدراكإلىالمشكلةهذه

اليمين،منأجساراتمييزيستطجعونلافهمبمالمألوفةالبيئةفى

بمالقراءةفيضعفاءويصبحون،الأسفلمنالأعلىأو

وألليميناليسارمنالقراءةيتذكرواأنيستطيعونلالأنهم

الحروفبينالفرقيعرفونلاوقداليسار.إلىاليمينمن

)ت(.و)ب(مثلالمتشابهة

فىأضعليمىاالقصورحالاتمنأخرىأنواعوتساهم

فقدانتسببوقد،العضلاتفىالفعالالتحكمإعاقة

د:نتحوأ!الإعاقاتهذهبعضولعل.والتوازنالبراعة

،المحددةالأنشطةاأسعضلازمةمحدودةبحركاتالقيام

أطسان:ااصثمفت!تاتحريكعلىالقدرةعدمهوالنطقفعسر

الكتابةوعسر.النطقبعمليةالمتصلةالأخرىوالأعضاء

الأصابععضلاتفىالدماغتحكمعنالعجزيمث!!مثلا

الكتابة.فىالمستعملةالصغيرة

المهاراتتطورتعوقالتيالتعليميالقصورأنواعأما

هذهوإحدى،النفسيةاللغويةالإعاقاتفتسمىاللغوية

نطقعلىالقدرةتعطل،الكلامعسروتدعى،الحالات

علىالطفلبقدرةفيضر،القراءةعسرأما.الكلاموفهم

التيالتعليميةوالمشاكل.المكتوبةأوالمطوعةالكلماتفهم

مثلمخصوصةدراسيةمقرراتفيالطفلتقدمتعوق

.محددةتعليميةإعاقاتهيالهجاءأوالحساب

غيرالتعليميةالإعاقاتالمسماةالاعتلالاتأما

الوجهملامحفهمعلىالطفلقدرةتعوقفإنها،الشفوية

الإعاقاتهذهتضعحيث،الآخرينالأشخاصوءايماءات

قدأو،الاخرينمعالانسجامفىالطفلأمامصعوبات

.السويغيرالتصرفإلىالطفلتدفع

فيالسببليسالتعليمىالقصور.وا!لعالجةالتشخيص

الذينالاباءفعلىلذلك.والسلوكيةالتعليميةالمشاكلجميع

نأ،التعلمفيإعاقةأوبقصورطفلهمإصابةفييشتبهون

التيالفحوصاتتؤديفقد،اختصاصيينلدىيفحصوه

والطيبوالأذنالعينوأختصاصيالأطفالطبيبيجريها

ممكنةأسباباكتشافإلىجتماعيالاوالباحثالنفسى

الاضطراباتالأسبابهذهوتشمل.المشكلةوراءأخرى

فإذاوالبصر.العسمعوضعف،أصعقلىأوالتخلف،العاطفية

الطفلفحصلمجمأنفينبغي،طبيعيةالفحصنتايجكانت

وأتلفوجودعلىأدلةأيةعنبحثاأعصابطبيبلدى

العصبي.الجهازأوالدماغفىإصابة

نوععلىالمعلميقترحهاالتيالعلاجطريقةوتعتمد

تعليميا،المعا!نالأطفالفبعضالقصور.أوالعجزودرجة

آخرينمعخاصةصفوففيأفضلبشكليتعلمون

الصغارمنالعديدبإمكانلكن.مماثلةمشا!!يعانون

فىالضعيفةمهاراتهمتحسينعلىتساعدتمريناتممارسة

العلاجاستخدأملمماعدفقد.معاقينغيرأطفالفيهافصول

.الانتباهقصوراضطراباتيعانونأسذيناالأطفالمنكثيرا

حولللجدلمثيرةمعالجاتالتعليمخبراءبعضويقترح

،المرتدةالحيويةالتغذيةذلكفيبماالتعليميالقصور

الجويةالتغذيةانظر:.أضمريناتواالخاصةوالحميات

.المرتدة

التيللأسرنافعةالخاصةالاستشارةت!صنماوغالبا

هذهمثلتزيدحيثتعليمئا؟قصورايعانونأطفالأتضما

وعلى،الأطفالفهمعلىسرالأقدرةالاستشارة

فيلهيتعرضونالذيالضغطمعالتعام!!فىمساعدتهما

اضطراباتهم.نتيجة،المدرسة

.النشاطمفرطالطفلبمالقراءةعسرأيفئا:انظر

تجعلالموادكلخواصمنخاصيةالداتيالمصور

مالم،حركتهعدمحالفيمستمرايتحركلاالذيالجسم

الجسمأيضاالذاتيالقصورويجعل.الحركةإلىقوةتدفعه

ماذاتهالاتحاهوفيثابتةبسرعةالحركةفيمستمراالمتحرك

القوةهذهومثل.حركتهوتغيرخارجيةقوةتتدخللم

منيبطئالمتحركالجسمتجعلأنعلىالقادرةهيوحدها

والاحتكاكيدور.أو،لمجوقفأو،يسرعأو،حركتهسرعة

وأ،عادة،تبطئالتىالقوىإحدىايلأخرىالأجساممع

المتحر!صة.الأجسامتوقف

كتلةعلىماجسمحركةلتغييرالمطلوبةالقوةوتتوقف

الموجودةالمادةكميةبأنهاالكتلةتعريفويمكن.الجسمذلك

وأتحريكهكانالجسمكتلةكبرتوكلماما.جسمفى

على،متحركةقاطرةفإيقاف.أصعبوسرعتهاتجاههتغيير

تسيرسيارةإيقافمنأكبرجهدإلىيحتاج،المثالسبيل

القصوربينالعلاقةهوذلكفيوالسببذاتها.بالسرعة

بأنهاعادةالكتلةالفيزياءعلماءويعرف.والكتلةالذاتي

.المادةقياسعنعوضاالذاتىللقصورقياس



702القصصمةالقصيدة

أيضاماجسمسرعةأواتجاهتغييرفىالصعوبةوتتوقف

سرعةزيادةأووءابطاء،التغيير.بهاشمالتيالسرعةعلى

إحداثمنأصعبتكونفجأةيدورجعلهأوما،جسم

فيأكثرصعوبةالسيارةوتجد.بالتدرجالتغيراتهذه

عنهاعاليةبسرعةتسيروهىمنحنطريقعلىالتوقف

مصطلحالفيزياءعلماءويستخدم.بطئةبسرعةتسيروهي

ما.جسمسرعةأواتجاهفيالتغيرمعدللوصفتسارع

منأولنيوتنإسحقالسيرالبريطانيالعالموكان

قانونأولفيالفكرةهذهوقدم.الذاتيالقصوروصف

.ام687عامنشر،بالحركةخاص

؟المادة،الكتلة،القوة؟الجاذبةالقوةأيضا:انظر

الحركة.

لشعر.ا:نظرا.ةلقصيدا

مجموعةتؤديهموسيقىعملالسيمفوفيةالقصيدة

إخراجفيالموسيقيةغيرالأفكارتوظيفتحاولالعازفينمن

وأ،الحركةأو،الشعريةالقصائدعلىالشعرمنالنوعهذا

وأ،الطيعيةالمناظرأو،التاريخيةالرواياتأو،القصص

الفلاسفة.أقوالأوالرسومات

المعزوفاتمقدماتمنالسيمفونيةالقصيدةتطورت

المتناغمة.الموسيقية

فىمؤلفاالمقدماتتلكمثلمثلهالشعريعدولهذا

نوتهوتكتبواحد،مقطعأوواحدةحركةمنمعظمه

المعزوفةمقدمةنوتةمنأطولوتكونتامةبحريةالموسيقية

المتناغمة.الموسيقية

أولإخراجليستفرانزالعشطاعام085عاموفي

الموسيقيالمؤلفذلكفيتبعهثم،سيمفونيةقصيدة

السيمفونيةقصيدتهتوسيعفىشتراوسريتشاردالألمانى

قصيدتهخلالومن،زرادشتتكلمهكذاالمسماة

وكانام(.)898الحياةبطلالمسماةالثانيةالسيمفونية

بوسيدووكلود،الفنلنديسيبليوسجانمنكل

عدةأخرجواالذينالمولعميقيينالمؤلفينآخرالفرنسي

معظماعتمدتحيثاسميمفونية،القصيدةمنمقطوعات

يذالفنلنديةالبطولةملحمةعلىسيبليوسأعمال

القصائدمنمقطوعتانفلهبوسيدوعنأماكاليفالا،

فيوالثانيةام498عامفيظهرتالأولى،السيمفونية

البحر.مقطوعةوهيأم509عام

(.الغربيالتنعر)الشعرانظر:.الغئائيةالقصيدة

مسرحيةقصةتحكيأغنيةالقصصيةالقصيدة

أساليبأقدممنأسلوبالقصصيةالقصائد.شعريبمقطع

يكونأنيمكن.الموسيقىأنواعأقدممنونوعالشعر

طريقعنتروىقصةأيإلىيشير)4ءأد،ه!بالادالمصطلح

شعبيةأغانإماهيالقصصيةالقصائدأغلبولكنالغناء.

فيالغناءشعراءكان.الأغانىتلكلأمثالتقليدوإما

منشدينأوروبايطوفونبالمغنينالمعروفونالوسطىالعصور

وايلأرياف.الحصونفيالقصصيةالقصائد

الافقبل،الشعبيةالأساطيرمثلالقصائد،هذهبدأت

الكتابة.أوالقراءةلاتعرفالتيالأميةالشعوببينالسنين

تؤدىعهدهاأوائلفيالغنائيةالقصصميةالقصائدكانت

واحدشخصالقصةيغنيكانماغالبا.شعبيةرقصاتمع

كانربماللترديد.جماعيبشكليشتركونوالراقصون

علىاعتمدتالتيالقديمةالقصصيةالقصائدموضوع

فىظهرالذيالأسطوريوالبطلنف!سهالإلهالأساطير،

العدالةطريدالإنجليزيكالأسطوريوالملاحمالخرافات

جونس.كاسىالأمريكيالسككومهندسهودروبن

والعلماءالمؤلفونبدأ.والأدبالقصصيةالقصائد

القصائدفيشوقايجدونالميلاديعشرالثامنالقرنخلا!

الإنجليزيالعالمجمع.الأغانىسماععندالقصصية

ام(،)765القصصيةالقصائدمنكثيرابيرسيتوماس

القصائدلصياغةمهمةمحاولةأولالمجموعةهذهكانت

والأسكتلنديين،للإنجليزالشعبيينللمغنينالقصصية

المشهورةالقصصيةللقصائدمنشورةروايةأولوتضمنت

نتيجةالكتاببدأإدوارد.وإدواردسبنسباتريكللسير

القصائدمنالأدبيالنوعيقدرونبيرسىلمجموعة

الإنجليزالرومانسيةالحركةشعراءمنكثيراختار.القصصية

أعمالهم.فيالقصصيةالقصائدشكل

أودينهـ.و.أمثالشعراءهناكالعشرينالقرنفي

علىكتبوا،رانسومكرويجونبنيتفينسنتوستيفان

الشعبيينالمغنينبعضلحنوقد.القصصيةالقصائدنمط

التقليديةالقصصيةالقصائدتحاكيالتىالأغانيالأمريكيين

منقليلاهناكولكن.ديلانوبوبكاشجونيبينهمومن

التىكتلكقويةبساطةلهاواحدابتدعهاالقصائدتلك

المغنين.منجيلبعدجيلوصقلهاأنجزها

القصيدةنشأت.العربعندالقصصيةالقصيدة

الزاخرةالبيئةلعوأملطبيعيانتاخاالعربعندالقصصية

منبدءا،الحياةفاعلياتعلىوتأثيراتهاالختلفةبالمكونات

منهاالمشقىالتيوالحبالحروبلقصصالشعراءتضمين

بمراحلالعربعندالقصصيةالقصيدةومرت.واقتبسالغرب

العصرمنبدءا،والموضوعوالبنيةالتكوينمنمختلفة

بها،بأسلاثروةتركواالذينالصعاليكالشعراءعندالجاهلى

حياةفيوآمالهموطموحاتهم،للمجتمعرؤيتهمتعكس

أضاءالذيربيعةأبىبنعمرإلىوصلتأنإلى.أفضل



النثرقصيدة802

تقومجديدةمفرداتلهاوأضافالقصصيةالقصيدةمعالم

:المشهورةرائيتهفييقولالمتفرد.والقصالحوارعلى

لأختهاوقالتبمدراهاأشارت

يذكر؟كانالذيالمغيريأهذا

لونهغيرلاشكنعم:فقالت

والتهجرنصهيطويالليلسرى

أفوتهمفإماأباديهم:فقلت

فيثأرثأراالسيفيالواما

أمحرباعندأغصصيةاالقصيدةخيوطتواصلتوهكذا

ارزياالأنداسسىاالشاعرأصبححتىعصر،إلىعصرمن

واختلفتموضوعاتهاشوعتاضىاالقصصيةبالقصيدةيتغنى

وال!زماناصعصورأمدىعلىوصار،الجوالبالشاعريلقب

بارز.دور،العربعندالقصصيةللقصيدة

.الأدب،العربيالشعربمبمالأطفالأدبأيضا:انظر

(.الشص)أنماطالشعرأنظر:الئثر.قصيدة

الحشرةانظر:.المجئحاتالحياةقصيرات

)حدول(.

ساطقإحدىآ11منطقة.مئطقة،القصيم

لف!امحددهااشتىعشرةاضلاتأالسعوديةالعربيةالمملكة

وتقع(.الناطق)نظامالسعوديةانظر:.السعوديالمناطهق

منوتحدهاتقريبا،العربيةالجزيرةشبهوسعطالقصيمامنطقة

الزلفى،الشرقومن،حائلمنطقةالغربىوالشمالالشمال

منطقةالمدنهذهوتتبع.والوشمالسرالجنوبومن

منطقةوتشتهر.المنورةالمدينةمنطقةالغربومن.الرياض

مدينة025علىمايزيدوتضم،الزراعيةبثروتهاالقصيم

بإمارةجميعهاترتبطرئيسيةإمارة31تتبعوهجرةوقرية

،الرس،عنيزةهىومحافظاتها.بريدةفىالقصيممنطقة

رياض،النبهانية،الأسياح،البدايع،البكيرية،المذنب

الجواءعيون،الشماسيةالخبراء،

يعيشكم!،000.08القصيممنطقةمساحةوتبلغ

نسمة.مليونمنمايقاربفيها

يخترقهاالذي،الرمةواديالطبيعيةتضاريسهاوأهم

كم006لمسافةويمتد،المنورةالمدينةقرب،أخربامن

شبهفيوادأطولبذلكفهوالثويراترمالعندمنتهيا

العربية.الجزيرة

بريدة

منتصففيوتقع،القصيممنطقةعاصمةبريدة

كم،033الرياضعنوتبعدوحائلالرياضبنالطريق

للمنطقة.والتعليميوالتجاريالإداريالمركزوتعتبر

واديمجرىيخترقهاواسسعةهضبةعلىالمدينةوتقوم

البحر،سطحمستوىفوقم007ارتفاععلى،الرمة

منخفضاتبهاوتوجد،الشرقإلىالغربمنوتنحدر

المدينةمساحةوتبا.الرمليةوا!رتفعاتالتلالتحيطها

ه!ضار.!6ء..

نسمة،)00.184بريدةسكانعدديبلغ.السكان

قليلا،العامالمعدليتجاوزبهاالس!صانيةالزيادةومعدل

الباديةسكانمنكبيرةأعدادنزوحبسببوذأصك

بسببأووالتجارةالخدماتلوفرةالمدينةفىأ!لاستقرار

أ!دراسة.وااحم!افرص

وامتدادملم(أ..)الأمطارقلةأدت.المناخ

مناخهايكونأنإلىبريدةحولالرمليةالمسطحات

باردةصيفا،ةحارفهي)صحراوئا(،قارياعامبوجه

فىالشماليةالرياحعليهاتهب،الرطوبةقليلةشتاء،

التىالشتاءفيالشرقيةالشماليةوالرياح،الصيففصل

النهايةبينكبيروالفرق.الحرارةانخفاضفىتتسبب

حينفعلى،الصغرىوالنهايةالحرارةأ!درجةالعظمى

إلىالصغرىتصلم4.14إشىالعظمىأضهايةاتص!!

.م21

عامافتتحتالتيالتنظيميةالمدرسةتعتبر.التعليم

فىأنشئترسميةمدرلممةأوأ!،ام379هـ-ا356

فى،تقليديبشكليتمالتعليمكانوقبلها،بريدة

والعلومالعربيةاللغةعلىويركز،والكتاتيبالمساجد

قرننصفمنأكثرمنذالح!ضمةأولتوقد،الشرعية

التعليم،وخاصةبريدةفيالحياةمجالاتبمختلفعناية

والبناتللبنين،المراح!لختلفمدارسهناكفأصبحت

.كلياتوأربع

رربرح!!

13!اب-ئرع-ؤس-ص-ترء!!خثغخ!-حيه!ض!ير!ج!!س!ي---في-قيبم-،!طئمع!-7
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6!66!أ؟الدصيمملطفةموع



السعودلمحة.فيالقصيممنطقةوعاصمةالكبرىنجدصواضرإحدىبريدة

مدرسة13وابتدائيةمدرسة04للبنينأنشئت

ومدرسة،عسكريةومدرسةثانويةمدارس3،متوسطة

العربيةالعلومكليةإلىبالإضافةفنيةوأخرىتجاريةثانوية

الزراعةوكليةالدينوأصولالشريعةوكليةوالاجتماعية

تقنية.وكليةالبيطريوالطب

مدارس6وابتدائيةمدرسة51للبناتأنشئتكما

وكليةالمعلماتلإعدادومعهدانوثانو!انمتوسطة

.للبنات

القرآنتحفيظومدارسالأطفالرياضإلىبالإضافة

.والبناتللبنينالأميةومكافحة

شبهوسطيجيءالذيالمهمبريدةلموقعكان.النقل

كثيرةطرقملتقىتكونأنفيأثرتقريباالعربيةالجزيرة

التعميرأتاح،الأخيرةالسنواتوفياسشين،مئاتمنذ

أيضابريدةتتصلأنالمملكةفىالشاملةوالنهضة

المملكة،أنحاءجميعتشملالتيالهائلةالطرقبشبكة

الشرقإلىالغربمنالمتجهةسواءتقريباالطرقفجميع

تمروالعكسالجنوبإلىالشمالمنوالمتجهة،والعكس

أهمها:منحيويةطرقعدةأنشئتوقد،ببريدةوتتص!

طريق-2(كم055)المنورةالمدينة-بريدةطريق-ا

حائل-بريدةطريق3-كم(31)7الرياض-بريدة

902القصيم،منطقة

هذاكم(2)5عنيزة-بريدةطريق-4كم(003)

القرىبينتصلالتيالطرقعشراتإلىبالإضافة

الزراعية.والمناطق

جمئلاستقبالمهيأوهو،القصيممطارأيضاوبالمدينة

القصيممنطقةسكانكافةويخدم،الطائراتأنواع

وضيوفها.

لبيعمبنىمنويتكون،بريدةمديةلوسطالحردةفييقعالمركزيالسوق

والفواكه.الخضراواتلبيعوآخر،والأسماكاللحوم

ء!ءص!

-*ئم
!

صكاكا

!



القصيم،منطقة021

علىأشئت.بريدةفيالرياضيةالعزيزعبدبناللهعبدالأميرمدينة

لحواليالرياضيالإستادويتسع2.أم06،،،،قدرهامساحة

متفرخ.000.03

كبيراتطوراالصحيةالرعايةتطورت.الصحيةالرعاية

للخدماتتوسعةوشهدتالأخيرةالثلاثالسنواتفي

قبا،منأطنطقةاسكانيعرفهالمللمنشآتوتحديئا

فشملتوتنوعتالصحيةالمؤسساتوتعددت

هذهمن.أطتطورةاهـالمراكزأطبيةاوالمرأكزالمستشفيات

سريرا()574التخصصىفهدالملكمستشفى،المؤسسات

النساءمستشفىسريرا(32.)المركزيبريدةمستشفى

05)الصدرمستشفىسريرا(013)والأطفالوالولادة

سريرا(.05)النفسيةالصحةمستشفىسريرا(

محطةالإمارةأنشأتالصحيةالخدمةصعيدوعلى

وسبعمرشحاوعشرينخزانينتضمضخمةمياهتنقية

المعالمأحدوهوالمياهبرجإلىبالإضافةضخمحطات

للمدينة.المميزة

الإنتاجتنشيطعلىالمملكةحكومةعملتالاقتصاد.

القصيمومنطقةخاصةببريدةوال!شاعىالتجاريالزراعى

عامة.

المناطقمقدمةفىبريدةتأتي.الزراعيالمجالفي

لازدهارتشتهرالقدممنذبريدةكانتوقد،للقمحالمنتجة

ينتجكذلكمياهها.ووفرةأراضيهالخصوبةالزراعة

كمانوعا،عشرونمنهويوجدالتمور،بريدةفيالمزارعون

والدواجن.والأعلافوالفواكهالخضراواتيختجون

مدينةالقصيمإمارةأنشأت.الصناعيالمجالفي

بريدةمدينةجنوبىكيلومتراتسبعةبعدعلىصناعية

عشرةفىوالإنتاجالعم!!بدأمصنعا،خمسينلتستوعب

افتتحتالمصائالتيتنتج،التأسيسقيدوالباقىمنها

والغازوالالومنيوموالأثاثالفخاريالطوبفعلا

مصانعجانبإلىهذا،الصناعيوالإسفنجوالبلاستيك

الصورةفيويرىرئيسيا،طريقاتلاثودلريدةمديسةيحترق.الطرق

ليلا.الطرقهذهإحدى

الغلالوصوامعالدقيقومطاحنالتمورتعليب

البناء.ولوازموالإسصت

الكبيرالزراعىالإنتاجعلىترتب.التجاريالمجالفي

حتىوالشراءالبيعحركةازدهارالمتنامىالصماعىوالإنتاخ

سوقوافتتح،والصناعةأطتجارةغرفةإنشاءمرالأتطلب

ريالمليون02منأكثرتكلفوالماشيةللإبلكبيرجملة

.المركزيالسوقإلىبالإضافة

طموحةخطةالإمارةوضعت.والإعلامالسياحة

ريالمليون051نحوتكلفتهاتبلغالمدينةوتجميللتحسين

أنشأتكماالنوافير،وإنشاءوالرصفالتشجيرتشمل

للاحتفالاتميدانايضمالذيالحضاريخالدالملكمركز

ومتحفاوايلاجتماعاتللمعارضوقاعاتوالرسميةالشعبية

مردغ.مترألفمائةمساحتهاتجاوزتخضراءومسطحات

طريقعلىالعامبريدةمتنزه،المهمةالمنشآتومن

الصناعيةوالشلالاتالملاعبويضما،المنورة-ألمدينةبريدة

السباحة.وأحواض

منالرياضيةعبدالعزيزبنعبداللهالأميرمدينةوتعد

.للشبابالعامةالرئاسةأنشأتهاالتيالمدينةمعالمأحدث

تلفازمحطةالإعلاموزارةأنشأتالإعلاممجالفي

كافةوتضم،المنطقةإرسالهايغطيبالقصيمخاصة

محطخيإلىبالإضافةوالإنتاجللبثالحديثةالتجهيزات

كبير.إعلامىومركزإذاعيإرسال

تاريخيةنبذة

حيث،الإسلامقبلماعصورإلىالمدينةتاريخيرجع

اليمنبينتربطالتيالويقعلىمهمةتجاريةمحطةكانت

حولالرواياتوتتعدد،النهرينبينماوبلادالمكرمةومكة

أ!زر

-أء



الاحتفالاتعليهتقامميدانوهوالحضاريخالدالللكمركز

2.ام)00.27مساحتهوتبلغ،والأهليةالرسمية

.بريدةلمديمةالمميزةالمعالمأحدالميماهبرج

أهمالقمحويعتبر.الاقتصاديةالأنشطةأهممن،بريدةفيالزراعة

القصيم.منطقةفيزراعتهاتجريالتيالمحاصيل

211،منطقةالقصيم

.بريدة-القصيممنطقةفيالزراعيةالمنتجاتمنالفراولة

فيتنموالتيالبردينباتاتإلىنسبةإنه:فقيلاسمها،

وبرودته،مائهالكثرةبذلكسميتإنهاوقيل،المنطقة

الخصيببنبريدةالصحابيباسمسميتإنها:وقيل

فسموهاالناسمنهاارتوىبئرا،فيهاحفرالذيالأسلمي

عامحوالطفيأنهإدىالتاريخيةالمصادربعضوششيربا

الدريبيراشمديدعىتميمبنىمنرجلقامهـ،859

الأرضاشمترىحين،بريدةفيسكانيتجبمأولبتأسيس

ثم،عشيرتهمنمعهومنوسكنهاوعمرها،هذالالمن

.أخرىعشائراستقرارذلكبعدتوالى

ذلكوبعدالمدينةحوللعموراالدريبىبنىالبدايةفي

فبنىحمدبنحجيلانبعدهمنوجاءسورا،ولدهبنى

بعدهومنسوراالمهناحسنهـشيدا703عاموفيسورا،

لبريدة.عرفسوراخربنىالذيصالحولده

عنيزة

جنوبوتقع،القصيممنطقةإماراتأهمثانيةعنيزة

عنهاوتبعدالرياضمدينةغربيوشمالالمنطقةشرقى

عنهاوتحدثالجاهليةشعراءمنكثيرذكرها.كم032

التىالاثاربعضوهناك،البلدانمعجمفىالحمويياقوت

نقوشووجدت،وجديسلجوياقريتيفيوجدت

تشير،الرمالغمرتهاأسواقوجدتكما.واوانوكتابات

قديم.تاريخذاتعنيزةأنإلى

الشرقومنبريدةالشمالمنعنيزةمنطقةتحد

وترتفع،البدائعالغربومنالمذنبالجنوبومنالشماسية

مستوسطحذاتوهىم،068بنحوالبحرسطحعن

مساحتهاتبلغ.الشرقنحوطفيفاانحداراينحدر

المدينةشرقمنبادئاالرمةواديويخترقها2،كم256/2

نسمة.0002001سكانهاعددولمجا،المنورة
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ششاء،باردصيفاجا!حار،صحراويقاري.المناخ

،م115الشتاءوفي،م475صيفاالحرارةوتبلدرجة

ملم.أ00المطرسقوطومتوسط

والتعليمالعلمعرفتالتىالمدنأولىمنعنيزة.التعليم

فيهاوترسخت،وعالماتعلماءبهااشتهروقد،المملكةفي

،والبناتللبنينالكتاتيبوتأسستالدينعلومدراسة

عامافتتحتالتىصالحبنصالحمدرسةوكانت

ث!ا،المملكةفىالمدار!!اولياتمنام929أهـ،348

وأطلهقام379هـ،أ356عامرسميةمدرسةإلىتحولت

افتتاحتوالىث!العزيز.عبدالملكمدرسةاسبمعليها

عامبالمحافظةأضعليماأعلىللإشرافإدارةوأنشئت،المدارس

البناتلتعليمامدرسةأولوأسست.أم539أهـ،373

خمس!تنحوأطببتعنيزةمدارسعددويبلغ،أم069عام

4ومتوسطةمدارس6وابتدائيةمدرسة32منهامدرسة

الأهلية،االمدارسعنفضلا،أطبناتومثلهاثانويةمدارس

والمعهدأم79دعامأسسالذيالصناعىأضانوياوالمعهد

الإسلامية،سعودبنمحمدالإماملجامعةالتابعالعلمي

سعودالملكجامعةلفرعالتابعةوالإدارةالاقتصادوكلية

والمعهدالمعلماتلتخريجمتوسطةوكلية،القصيمفي

للكبارالأميةمحومدارسعنفضلاللبناتالصحى

م!خباتعدةتوجدكما،والتفصيلالخياطةومراكز

والعلم.الثقافةنشرفىتساهموالنساءللرجال

كبيرةنهضةعنيزةشمهدت.والمواعلاتالطرق

وأم!ش،:المواصلاتقأ!اامجالفىواضحاوتغيرا

المحافضهآدأح!أ!رتامنشب!!ةمدقليلةسنواتخلال

وتتمثل،للممل!صةالرئيسيةبالطرقربطهامعوخارجها،

يخزةمدينةشوارعأحد

المسفلتة،الطرقمنكم.9803مدفيالنهضةهذه

المحافظةربطوتمالمعبدةاشراعيةالطرقمنكم5)009

-الرس-عنيزةطريق-أ:أجةأضاابالطرقالأخرىبالمدن

المزدوجبريدة-عنيزةطريق2-ك!ا(أ2)2انبتراء

كم(52)القصيممطار-عنيزةطرية!3-(كم13)

كم(.ا)3الزغيبية-عنيزة-وصلة4

الخدماتبمختلفعنيزةتتمتع.الصحيةالرعاية

مستشفىمنها،المستشفياتمنعددخلالمنأصحيةا

النساءمستشفى،الحمياتمستشفى،العامعنيزة

الصحةمستشفىالجديد،عنيزةمستشفى،والأطفال

المعهدويمدالصحيةالمراكزمنعددإلىبالإضافة،النفسية

عنيزةلمدينةعاممشهد
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بممساعداتالعلاجيةالمؤسمساتهذهللبناتالصحي

المرضى.خدمةفييسهمنطبيات

فىالاقتصاديالنشاطيعتمد.الاقتصاديالنشاط

ناشئة.تزالفلاالصناعةأما،والتجارةالزراعةعلىعنيزة

منطقةالقصيممناطقكمعظمعنيزةتعتبر.الزراعة

الدعمتوافربعدبهاالزراعةتطورتوقد،القدممنذزراعية

واستصلاخاللازمةوالمياهالزراعىوالوممطالحكوممط

المصارفومساهمات،للمزارعينوتمليكهاالأراضي

الشاميةوالذرةالشعيرعنيزةتنتجهماأهمومن.الزراعية

والعنبالموالحمثلوالفواكهوالخضراوأتوالبرمميم

والدواجن.والأغنامالتمورعنفضلاوالرمان

تربيةهوجديدنشاطظهرالزراعةجانبوإلى

فقد،داخليةمنطقةعنيزةأنمنالرغمعلىالأسماك

وقنواتإسمنتيةأحواضشكلعلىمرابيالإمارةأنشأت

مشويا.الأسماكمنطن007نحوتنتج

التجارةازدهارفيأثرهالزرأعيللتنوعكان.التجارة

وكثرةالمركزيةوالأسوأقالمصارفافتتاحدعمهاالتي

التجارويقوم.العمرانوحركةونشاطهمالأعمالرجال

الطرقكثرةوتساهمالخارجمنالمحافظةيلزمماباستيراد

.التجاريالنشاطفىالقصيممطارمنالمحافظةوقرب

الأملولكننالفشا،الصناعيالمجاليزاللا.الصناعة

الأموالرؤوسوفرةبفضلقريئاازدهارهعلىمعقود

الصناعيالثانويالمعهديقدمهاالتيالفنيةالكوادروظهور

موادصناعةعلىعنيزةفيالصناعةوتقتصر.العمليةللحياة

بعضإلىإضافة،الغذائيةوالموادالمعدنيةوالمنتجاتالبناء

والفضة.الذهبمثلالتقليديةالصناعات

بمعنى،الكفايةفروضمنفرضنالإسلاملمحيالثضاء

بهيقملموإذاالباقينعنسقطالمسلمينبعضبهقامإذاأنه

بدونهيستقيملاالناسأمرلأنوذلك،الجميعأثمأحد

النظممنمجموعةوهوكالجهاد،عليهمواجبافكان

فيالناسبينللقضاءالإسلامسنهاالتيالشرعيةوالقوانين

اللهكتابمنمستمدةوالقوانينالنظموهذه.خصوماتهم

وقياساتهمالمسلمينإجماعمنثمرسولهولمشة

تعالى:أدلهيقول.للإسلامالأولىالعصورفيواجتهاداتهم

:المائدة!أهواءهمتتبعولااللهأنزلبمابينهماحكموأن)

.4،:يوسفلله!إلاالحكمإن)أيضا:تعالىويقول.94

يحكموكحتىيؤمنونلاوربكفلا)أيفئا:تعالىويقول

قضيتمماحرجاأنفسهمفييجدوالاثمبينهمشجرفيما

تباركللهإذنفالحاكمية65.السماء:تسليما!ويسلموا

قضاةبهايحكموبالتاليالحياةأموركلفيوتعالى

المسلمين.

الإسلامفيالقضائيالنظاماسس

والمبادئالقواعدعلىالإسلامفيالقضائىالنظاميقوم

والمبادئالقضاءمبادئوتنظمشكلا،القضاءتنظمالتي

أساسها.علىالقاضىيعينالتي

الدعوىرفعطريقة:فىوتتمثل.الشكليةالقواعد

وأولويةالدعاوىورودبحعسبذلك)ويكونوسيرها

المحاكم.وترتيبالشهادةوتنظيمالقاضىومعاملةرفعها(،

بموضوعتتعلقتنطميةأسسلهاالدعوىرفعطريقة

والخطواتالدعوىهذهتنظرالتيوالمحكمةالخصومة

حكم.كلعندعليهاتسيرالتيالترتيبية

ويكونخصوماتهمفىوالنظرللخصومالقاضيمعاملة

والخطابالمجلسفيشصيءكلفيبينهمبالعدلذلك

منحسنبإسنادالترمذيروىفقد،واللفظواللحظ

)إذاعلي!:اللهرسولقال:قالعنهاللهر!ىعلىحديث

كلامتسمعحتىللأولتقضفلارجلانإليكتقاضى

أحمد.الإمامرواه(تقضىكيفتدريفسوفالاخر،

الفاسقينغيرالعدولبالشهودوتكونالشهادةتنظيم

فيهم.القاضيحكمحسب

حسبترتبوهىواختصاصاتها.المحاكمترتيب

فيبالقضاءالقاضييقيدأنيعنيبماالزمانيالاختصاص

وأ.فيهاشرطاقضاؤهفيصيرغيرهادونمحددةأيام

القاضييقيدأيألمحلى،أوالمكانىالاختصاصحمسب

حسبأومنها،جهةأومعينةبلدةفيبالقضاء

منمعينبنوعالقا!ىيقيدبأنالنوعيألاختصاص

وأالكمىالاختصاصحعسبأوغيرها،دونالقضايا

درجاتعلىالواحدالنوعفيالقضاءبجعلالقيمى

قيمةتتجاوزلاالتيالقضايافىللنظرقاضفيخصص

قاضفيهينوذلكعلىزأدومامعينا،مبلغافيهاالنزاع

وتزولواحدةقضيةفيللنظرالقاضييخصصوقدأخر.

الله)رضيمعاذبنسعدكالصحابيفيها.بالحكمولايته

.الخندقغزوةفيقريظةبنىيهودفيحكمعندماعنه(

عليهايبنيالتيالأس!وتشملالموفموعية.القواعد

القاضيخصائصثمقوانينهوروافدأحكامهالقاضي

وشروطه.المناسب

منمستمدةحكمهفيالقاضيإليهايستندالتيالقواعد

منالمعروفةالاجتهادووسائلوالإجماعوالسنةالكتاب

نصلخالفةإلاالحكمينقضولا.وغيرهواستحسانقياس

اراءمنالرأجحعلىوذلكإجماعأوسنةأوكتابمن

الفقهاء.

لممنهماأيداممابالاجتهادالاجتهادينقضولا

كلولأنالصحابةلفعلوذلكإجماعا،أونصئايخالف

.للنصوصخاصفهمإلىيستنداجتهاد
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خطورةيلاحظوفيهللقضاء،يعينالذيالقاضي

فقدمنصبهخطورةأما.واستقلالهوآدابهوشروطهمنصبه

بغيرذبحفقدالقفحاءولي)منقائلا!!الرسولنبه

والدارقطحى.شالسمائىماجةوالرداودوأبوأحمدصححه(سكين

منصبتليلشرفها،القضاء،ولايةبعضهمجعلوقد

.النبوةتليجعلهابعضهمإنبل،الخلافة

فيهتجتمعحتىقاضيولىألافهيالقاضيشروطأما

وسلامةأ!ذكورةواوالحريةوالإسلاموالعدلالبلوغشروط

والسنةأ!تاببامعرفةمنوالاجتهاد،والعدالة،الحواس

أعربية.االلغةأي،العرفيوأصسانوالقيالروالاختلافوالإجماع

.اكشر!!اهذهبعضفيالفقهاءبينخلافعلىوذلك

وهوقاضريقضىألاعليهفتحتمالقآضيادابأما

بينأحديحكمالاعثئ!الرسوللقولمصداتا،غضبان

عليه.متفقغفبان(وهواثنين

قبلإليهيهدييكنلممنهديةالقاضييقبلولا

)هدايا!سهالرسوللقولذلكفيتفصيلعلىولاسه،

حسن.بإسمادالطراليرواهظول(الأمراء

لحديت،خلافبلالحرمتهاالرشوةالقاضىيأخذولا

الراشياللهالعنعديههاللهرسولقال:قالعمربنعبدالله

ال!0دا:دألور:اه)والرائش(روايةفيوزيد(.والمرتشي

هووارائق.صحيحلمالسادأسيهقىزاوأحمدواكترمدي،ماجة

اضفرعااغاضىاعلى:يجب.بالرشوةبينهمايمشيالذي

عنيشغلهذلكالأنمثلابالتجارةينشغلفلاللقضاء،

.الناسأمورفيالنظر

أعضاءتدخلبمنعيقضىأمرفهوالقضاةاستقلالأما

أعمالهما،فيالشورىمجلسأعضاءأوالحكومة

سذايعولونومنيكفيهمالذيالرزقوبإعطائهم

جمهوررأيعلى-العزلضدوتحصينهم،لحاجاتهم

وليسالمسلمينلمصلحةتمتعيينهلأنوذلك-،الفقهاء

ولمللقضاءصلاحيتهعلىماداميعزلفلا،ال!ماملمصلحة

شروطه.أحدفيهيتخلف

،أغدر(؟ا،يماد)1الإسلام:انظر.والقدرلقضاءا

الجبرية.

القديمالعهدأهممفارأحدالقضاةسفرسمر.،القضاة

عاممنالفترةفي،إسرائيلبنىقبائلتاريختصفالتي

لزعماءالقصصالقضاةسفريروي..مق009إلى0011

ليسواالقضاةهؤلاءلكن.القضاةيسمونالذينإسرائيل

الذينالأشعخاصأنهمالناسأذهانإلىيتبادرقدكما

نأالقديمالعهدروايةوتزعم.والنزاعاتالقضايافييبتون

بنيلقيادةالربدعاهمالذينالنفرأولئكهمالقضاة

هؤلاءمنالعديدكانوقد.حرجةأوقاتفيإسرائيل

منالإسرائيليين-يقالكما-أنقذواعسكرينقادةالقضاة

ئهم.أعدا

وعلى،الأبطالقصصعلىالقضاةسفرويحتوي

وبعضدينيةوأحكامالقبائلوسجلاتالشعبيةالحكايات

فترةقدمقديمالمصادر،هذهمنأممثيروا.التاريخيةالكتابات

الأولالجزءيصفأجزاءثلاثةمنأ!سفرايتكون.القضاة

للحكماءوترجمةعاماوصفاويعطي،لكنعانإسرائيلغزو

شخصياتذلكفىبما،القضاةقصصالثانيالجزءويروي

وجدعون،،ديبوراه:مثلالقديمأ!هدأفىمشهورةإبحيلية

بنحدثتالتيالمشكلاتالأخيرالجزءويتناوا!.:شمسون

والبنيامينية.الدانيةهماإسرائيلبنىمنقبيلت!ت

-؟هـ،4ء4-)؟أبوعبدالله،القضاعي

القضاعي.سلامةبنمحمدعبداللهأبوأم(.620

وحدث،الخطيبعنهكتب،واعظمؤرخ،فقيهمحدث

بمصرأرلم،علومعدةفيمتقنأ!صان:وقالماكولاابنعنه

أيامبمصرأحمدبنعليللوزيركتب.مجراهيجريمن

القضاءوتولى،الرومإلىسفارةفىرأرس!!،مدةالفاطمي!ت

المواعظفيالشهابكتاب:مؤأغاتهصت.نيابةبمصر

الخلقمبدأمن-مختصرتاريخومسندا،مجرداوالآداب

معالمدستوربموأخبارهالشافعيمناقب؟زمانهإلى

بمصر.توفى.الحكم

انظر:.المستويةعيرالمتواريةالقضبان

الجمباز.

النوويةالطاقةالجادولينيوم،انظر:.التحكمقصيب

(.إيضاحي)رس!النوويالمفاعل(بمالقدرة)مفاعلات

قديمة،صالونعربةيكونماعادةالساحنالقضيب

وأللسباقإماأصحابهايصنعهاهيكلها.أومحركهاطور

التقنياتأحدثتحقيقفىيأملونوه!ا.العاديةللقيادة

،أخرىوأجزاءوالمحركاتوالمقاود،أطمكابح،أضسبةبا

.بكفاءةتسيرالعربةتجعل

عدلتعربةدائماأوروبافيالساخنالقضيبويعنى

صغيرةبيضيةمساراتفيلتتسابقعال(لأداء)ضبطت

الرياضةهذه.تلامسيةغيرمنافسةفيأقل(،أوم004)

العشرين،القرنمنالستينياتبدايةفىإنجلترافيبدأت

وجنوبوبلجيكا،وهولندا،ألمانيا،فىأيضاوطورت

السياراتسباقعلىأساساالرياضةهذهوضعتإفريقيا.

الأمريكية.المتحدةالولاياتفيالقديمة

.السياراتسباقأيضا:انظر



مزرعةفييصيدقطبشغفمزهريةإلىينظرصغيرقط

نفسهينظفقطبمخالبهشجرةينبشبنيقط

القط

فلقطط.الناسلبعضمحببأليفحيواناف

مغرمةوهينفسها،علىتعتمدبطيعتها،ذكيةحيوانات

والإخلاصبالألفةمنهاالكثيرويتميز،والتسليةباللعب

الأعمار.كافةمنالناسلبعض

اللحوماكلةالحيواناتفصيلةإلىالقطكلمةتشير

،الأخرىوالسنورياتوالفهودوالأسودالنمورتشملالتى

بهايحتفظالتيا!لنزليةالقططأيضاالفصيلةهذهوتشمل

الأليفةالقططتشترك.مدللةأليفةحيواناتبعفالناس

،والصفاتالخواصمنكثيرفيالبريةالقططمعالمنزلية

إلىمستديرةورؤوسقويةطويلةأجعسامذاتإنهاحيث

وتتميز.حادةسنا03يحملقويقصيروفكماحد

الحيواناتمنفرائسهاصيدفىفائقةبمهارةالقطفصيلة

علىهدوءفيالفريسةمنبالاقترابوذلك،الأخرى

فتنقضالفريسةتقتربحتىالانتظارأو،المبطةالأقدام

.فجأةعليها

الجسمانيةالقدراتمنكثيرالأليفةالمنزليةللقطط

الخافتالضوءفيالإبصارعلىالقدرةومنهاالخاصة

والجريالشجر،تسلقعنفضلاالإنسانمنأفضلبدرجة

توازنحاسةوللقطط.طويلةلمسافاتوالقفزعاليةبسرعة

علىأوضيقعالحائطعلىبسهولةاسميريمكنهاإذفائقة

علىبخفةتنزلفإنهاالقططتسقطوعندما.رفيعةحافة

المبطة.أقدامها

؟--ع،-

!خمفئ!
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الجسمانيةصفاتهاوبعضرطباعهافىالقططتختلف

سلالاتمن!جيرعددويوجدالفرو.وأ!نطولمثل

بينومن.المميزةالصفاتبعضمنهالكلالقطط

أغارسى.واوالبورميالسيامىالمفضلةالسلالات

لأولأغططااستؤنستمتىبالضبطأحديعلمولا

حواليمنذامشؤنعستأنهاالمؤرخينبعضويعتقد.مرة

القطصأالناسبعضالتارباقتنىمروعلى.سنة5).00

والثعابين.والجرذانالفئرانصيدعلىالكبيرةلقدرتها

وأماكنأصبيوتشاالمزارععلىتحافظالقططكانتوبذلك

.الافاتهذهمنخاليةالعمل

الفنان!تأجعضشيقةمادةالقططأجسامرشاقةوفرت

منكثيرفىأغطصأاوردتحيثالعصور،مرعلى

كماأغديمةاوالرومانيةأليونانيةالأساطيروفيالمؤلفات

والفولكلور،القديمةالحكاياتبحضفىالقططظهرت

أخربية.االمجتمعاتفىخصوضاالبلادورموزشعاراتوفى

فيمحبوبةحيواناتالقططظهرتالحديثالعصروفي

التلفازية.والبرامجوالأفلامالهزليةالمسلسلات

القطجسم

المكتملةالقططأطوالتتراوح.الجسموتركيبحجم

7.2منوتزن.الاكتافحتىسما25إلى02منالنمو

منأكثرتزنقدالتىالقططبعضعداكجم7إلى

كجم.9

فىالداخليةعضاءوالأالهيكلنفسوللقطط

أ!ي!!ايتكونحيثاللحومآكلاتوسائر،الإنسان

أعفمى11الهيكلويش!ول.عظمة025منللقطالعظمي

لجسمالداخليةوالأعضاءالأنسجةوتحميتدعمشبكة

ورفيعة،طويلةبالهيكلالمتصلةالعضلاتومعظم.القط

فائقة.وسرعةبسهولةالحركةمنالقطتمكن،ومرلة

فىكم05إلىتصلقدبسرعةالجريتستطيعفالقطط

الساعة.

حركاتأداءمنومفاصلهاالقطمعفاإترتيبويمكن

القطيمشيالحيواناتمنكثيرع!سه!فعلى.مختلفة

منواحدلجانبمعاوالخلفيةالأماميةاالرجلينبتحريك

وكأنهالقطيبدوولذلكالاخر،الجانبرجلاتليهاالجسما

تسمحبينماالقفز،علىالقطالوركمفصا!ويساعد.ينزلق

معظمإلىيصلبحيثرأسهلتحريكأغصامفاصلبقية

الجسم.أجزاء

أصبعاتشملأصالغخمسأطقطأماميةيدكلوفي

أرئأصابع.خلفيكفولكل.البرثنويسمىأصسبابةايشبه

الاصالغ.بعديدةوتعرفزائدةأصالمجرأغططاوأجعض

يشبهحادبمخلبالقططأصالغمنأصبعكلويشهى

للداخل()مسحوبامرتداالخلبيكونأحادةاوفي.الخطاف

نسئكلى-الأوتاربجذبا!ضلاتاتقومالمحلباستعمال

.بروزهإلىيؤديممابالخلبالمتصلة-حبلهيئة

الفرائسوصيد،التسلقفىأجهمخاأغطايستعمل

وسائدالقطقدمباطنوتغطي.أضفساعنأصدفاعوا

تمتصالوسائدهذه.سميكجلدمنعديدةإسفمجية

بهدوء.الحركةعلىالقطوتساعدكفالأعلىالصدمات

علىيساعد،الفقريللع!ودامتدادفهوأغصأاذيلأما

ويلويبسرعةذيلهيبرم،يسقطوعندما،القصأتوازنحفظ

أرجله.علىليهبطجسده

الرقة-عطامالمقريالعحود

يلاررا!عظ

العقب!

لحمحمةا--صرلحوا

*رزدلأ"؟ن!!س!!ا(/لم،"،سىكأخعكأ!فى!صلي!ى!ستلا"!!؟+*2
+بر-سء.)!،أ*!.ء3!،م("ح!*لأ

خ*

المكألملى/ء،!إنم!!1لملأأ1؟ء!إلم،ممبر?3ا؟9

اطرحا-.س.،*!-9-نم--،س)لم

ا!صداا،و*!*ا--!،!جهـفيأأاا

اممعمرةالملمأآالمحد3!لأ؟-13!

سدلزاء/لمفي1،1كةلرا

ء.لقمسةاك!

طعصماع!ا!لمتسصيةا!!!ر

!ظاصلو

عظهم.لمح!?متمصيهةاعضاام!(!ي

الأصسععطام

القطجسميحتويقطهيكل

عظمة.025حواليعلى

للعظامالحقيقيالعددويحتلف

ويقوم.القطذيللطولتبعا

وحمايةبتدعيمالهيكل

الداحليةوالأعضاءالأنسحة

للحسم.
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وهذا.الخافتالضوءفيالرؤيةعلىالقطيساعدالعين4ت-لأ؟في-.سالاسفنجيةالوسائد.القطكف

..؟خ*و*3"يرقي!؟دغبرستمكن(،اليسرى)الصورة،للقدم

السحصيراهالديالبرييوهو،العينلمعاديعسببالجزءالمبزء؟تنبخم"قيج!خ!غتئكبافيفيكلوينتهسبهدوء.المشىمنالقط

عينولكل.الليلاثناءالقطعينيعلىالضوءيسقطحينمالأ!خم!/بر!!"ا.لأبر!؟-!،حطد.خطافيبمخلبللقطأصبع

الجفنغشاءيسميللعينالداخليالركنفيثالثجفن3س!لم،إل!مسحوباالخلبيكونوعندما

ودضها.ا!ين!ايئىلى!لالرا!2،4""؟!د!2الجددتحتمثبتايبقساليسار()أسفل

وسائد.الفعامولالانسجةمنرباطبوساطة

كلوشحركالجمجمةقمةمنقريباالقطاذناتوجدممتطةقدميةوسائدالعضلاتتشدعندماالمحدبويبرز

الصوتباتجاهأذنيهالقطيوجهكذلك.حدةعلىأذن(.اليمين)أسفلبهالمتصلةالأوتار

،الخارجعنويعزلهجلدهالقطفرويحمي.القطفرلتقوىلأربا9!لأ+/ر،ط

منالخارجيفالجزءالشعر.مننوعانالقططفراءولمعظم

الجزليختلفتحكودق"لداخلىيتكومننلثمعرشمجرنوىحماقصميرلمجل،ء.،لهبن؟لأطا،901+لأد؟-4/!،،ئج

منكثيروتوجد،القططبينكبيرأاختلافاالفرووصفات+*لأ؟""!/"**ح!.*"2./

القططفرولونلوصفتستخدمالتيالشائعةالتعبيرأتمسترخوتر!سحو!سحدصمتمدودوترممشدصحد!

،وملونمتموجوبنيومظللودخانياللونأحاديمثل

ومنقط.الألوانمتعددأي

.الإنسانمثلقوياليسالقطبصر.الحسأعضاء.قصيانقصيرانفكانبهصغير،القطرأس.الرأس

رمادية.ظلالهيئةعلىالألوانمعظمترىربمافالقططفيتسقطومؤقحةمدببةسنا26حواليالصغيرةوللقطط

علىيساعدهامماحركةبأقلتشعرفإنهاذلكوبمسنا03ال!صالمكتملةوللقطط.السادسالشهر

لاولكنهاالخافتالضوءفيبوضوحالقططوترى.القنص،الإنسانعكسوعلىالغذاء.وتمزيقتقطيعفيتستخدمها

الكامل.الظلامفىترىهضمتستيمذلكومعالغذاءلطحنالمشانللقططفليس

لسانوتغطي.الممضوغغيرالغذاءمنكبيرةكتلأوأجزاء

الخاصةالملامحبعضالسفلىالتوضيحيةالصورتمين.القطعيونحليماتتسمىخطاطفشم!!علىصغيرةنتوءاتالقط

والخافت.العاديالضوءفيضوخ.الرؤيةالقطيستطيع.القطلعيودالقطللسانالخشنالسطحويساعد.خشنااللسانتجعل

تمشيطعلىيساعدهكماالعظاممناللحمنزععلى

?لا،؟بر،.فروته

طبقةطرفهيغطيالشكلوتديصغيرأنفوللقط

"!ء.مختلفةألوانذاتالأنفجلدةتسمىخشنةجلدية

-،/!"كا:!!؟!؟.وباردةرطبةغالباوتكون

والمسماة،القططعيونفيالملونةالأجزاءتتخذ

الضوءفيال!لىحدقةتضييقالضوءفىالعينحدقةاتساعوالأهـضالأخضرم!مستعد!ةو!يئظلالأالقزحية

كميةبمروريسححالساطعأكبركميةبمروريسمحالحافتالقططعيونقزحيةوتأخذ.والأزرقوالنحاسيوالبرتقالى

دل!يئ.الضوءسبسيطةالضوء.منتتلونفمثلاأيضا.مختلفةألوأناالشادةالعيونذات

.الأزرقباللونوالأخرىالأخضرباللونالعينينإحدى

3لا!؟ء!!ي،إلىالنافذالضوءكميةفيالعينقزحيةعضلاتوتتحكم

ء!*ع!فيء73لا!لألاخكافي(العين)إنسانالبؤبؤتسمىفتحةخلالالقطعين

-!"م2!الضوءوهجمنالعينالقزحيةوتحمى.الساطعالضوء

لأععنلم!ع؟و؟أما.رفيعةرأسيةفتحةينقبفأجصبحالبؤبؤبجعلوذلك

!*س*-!7سشفيكا-3ررجم!!كا!صلا!7؟بمنمزيدبمرورللسماحالبؤبؤفيتعميعالخافتالضوءفي

فيالموجود،الثالثالجفنملامحمنمختلفةبألوان،حيات.القطعينإلىالضوء

ير،كلمنالداخليالركنوهدهاصشاذةاالعيونذواتالقططيسمىالمراةيشبهخاصجزءعينكلقاعفىيوجد

وترطيبها.العينبحمايةيقوم.عاديإبصارذاتالقططمنحساساخصجزءعلىالضوءلمجسالمشيميةبساط
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تتعرف،المثالسبيلفعلى.قويةشمحاسةوللقط

فقط.الشمبحا!ةمستعينةمقرهاالمولودةالصغيرةالقطط

لتحديدبالفمآخرحسعضوللقط،للأنفوبالإضافة

لقلرواا

مدىسماعمنتمكنهحادةسمعحاسةأيضاوللقط

بيننادروالصمم.الإنسانمعبالمقارنةالأصواتمنأوسيع

بينوراثيةسمعتلفحالاتتوجدذلكومعالقطط

الشاذةوالقططالزرقاءالعيونذواتخاصةالبيضاءالقطط

العينين.

بمثابةيعدخاصشعرمنالقطشواربوتتكون

الأنفشعرالشواربهذهوتسمى.حساسلامسعضو

الوجهجانبىوعلىالذقنعلىوتنمو،اللمسشعرأو

الجلدفيبأعصاباللص!شعرويتصل.العينينوفوق

وتساعدالأشياء.لمص!بمجردللدماغإشاراتتعطى

طريقهاواستشعارعيونهاحمايةعلىالقططالشوارب

الريح.اتحاهوتحديدالظلامفي

القططسلالات

السلالاتمنالعديدباستيلادالقططمستولدويقوم

التىالحيواناتبينالانتقائيةبالمزاوجةالختلفةالألوانذات

هذهوتظهر.المطلوبةوالخصائصالصفاتلديهاتتوافر

والسلالات.النقيةالقططبينمستمرةبصفةالخصائص

نفسها.السلالةمنوأبأممنتنتجالتيهيالنقية

العشوائيالتزاوجمنالناتحةأغططاأجيالوتسمى

هذهوتستخدمالمهجنةأوالهجينأوالخليطةال!سلالات

مختلفة.سلالاتبينالتزاوجيتمعندماالمصطلحات

سلالاتعشرتوجدالشعر.القصيرةالسلالات

الشعرقصيرالبريطاني2-الحبشي-أ:وهيمعرقفة

البنيهافانا5-الشعرقصيرأسدخيلا-4البورمي3-

الروسي9-الملك8-الذنبعديم7-الكورات6-

السيامي-01لأزرقا

سلالةعشرةثلاثتمييزتمالشعر.الطويلةالسلالات

الباليني2-أنقرةقط-ا:وهى.العالمفيمعروفة

حارجيحمايةوفراء،تحتيناعماقصير!راءأ!صصاامحصماي!صسو.أدناها!ورادى:اصهتهو!صما،متعددةوأمماطأ!انأداتالقططفراء

طويل.

مثلواحدلولىلهأياللونأحاديالفرو

الألوانومىالعلياطلصورةالموجودالأحمر

الشاح!والأصفرالأسود،الشائعةالأحادية

والأبيض.

ولقعلح!وطمقوشالمتموجالبنىالفرو

السياللونيظهرلاتحة.خلفيةعلىداكنة

.العلويالشكل

تحتيأليضلتحعرسيتكولىالدخانيالفرو

فروالقطلهذاأسود.حمايةسشرمغطى

دحاني.أررق

أكثر.أومحددانلولاداسهالألوانمتعددالفرو

لالأسيصملودفرولهبالمتح!ولالموضيحالقط

المتحاح!.الأصفرواوالاحمروالأسود

حذععلىأحاديلونولهالملنقطالفرو

والأذنالوجهعلىمحتلفولولىالجسم

والذيل.واللأقدام

ء!.

لأ،علا،لأثرخ

!-لأ،ب!

!*ك!بر*+!"**

حمى01كا7

س-!ص!!!!"اء8

7+لا!!!صك!ع!!ه!سفي

،3-بم!جمم

!!3!لأ

ؤح!رو!!ةير!-رز:رزيزء
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قصيرةال!لالة

الشعر

فالقطة،.أوحهعدةمنالسلالاتتختلفالقصير.الشعرذواتمنالشائعةالقططسلالاتبعضالتاليةالصورتوضيع

مستديررأسفلهالذنبعديمالقطأما.الأطرافمستدقوذيلنحيلوجسمأسفينيرأيم!لها،المتالممبيلعلىالسيامية

عضلىوجسم

الملكقط

لبورميا

البنيهافانا

زر!كاكا!و!؟رزشبن3ءآلآ،لايخ+يم!،!!لمور،(ى?إص،!بم،زر!
يرترا!3!!+؟كأكا؟،ئر؟3؟رررزء!2ش3ظييمبر!!!!يرئن!ىى!*

اتلكورا

الذنبعديم

الأزرقالروسى

السيامي
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والشكل.والحجمالجسمحيثم!أصسلالاتاتحتلرو.يلالصوأالشعرذواتسالحتمائعةالقطهطبعصرالتاليةالصورتوضحطويلةالسلالة

فذوالتركىأنقرةقطأما.م!ضنرارالمنقطوالقطاغارسياأغط:اتقريا.الش!ولمستطيلة،العصلاتدوالكبيرالأصلىالىبرظ

.أسطهوايطويلحسم

الأصليالزنجي

لبيرمانا

سيرلفاا

الباليني

ليلصوماا

التركيأنقرةالهملاياقط
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الشعرطويلةالقططلسلالاتتنتميالذهبيةالقارضةالشنشيلة

الذهبية.الفارسيةالقططغالباوتسمى

السلالةهذهنمت،للداخلمنطويةأذنلها!لطويالأسكتلنديالقط

العشري!.القرنستينياتأثناءأسكتلندافى

القارضةالشنشيلة5-الجوهرة4-البيرمان3-

النرويجيالغاباتقط8-الأصليالزنجى7-الهملايا6-

البنيأ-2الصوماليا-االدخانيأ-.الفارسى9-

الأبيض.-أ4السلحفاةدرقةقط-13،المتموج

لا،والأشكالالألوانمتعددفراءذاتقطط.الهجين

غالباوهيللنظرومحببجميلوشكلها.معينةسلالةتمثل

منللقططيقام.الأليفةالحيواناتأحبومنالذكاءحادة

،الغربفي-الهجينالقططمنخاصة-معينةفصائل

.وميدالياتوكؤوسجوائزوتعطىالمعارضمنالكثير

فيالأصليةالقططمنأكثرالهجينالقططوعدد

والجرذانالفئرانبصيدالهجينالقططبعضوتقوم.العالم

القططمنألوفالدولمعظموفي.والبيوتالمزارعفي

الرفقجمعياتوتحاولفيها.المرغوبوغيرالضالةالهجين

تعقيمهابعدالضالةالقططلهذهبيوتإيجادبالحيوان

التناسلية.أعضائهاوإزالة

القطحياة

وقدسنةاوه12بينتتراوحفترةالقططمعظمتعيمق

بعضوهناكسنة91أو18إلىالقططبعضأعمارتصل

سنة.3.قاربتطويلةحياةعالقمنها

بينهإناثهاأعمارتبلغعندماالقططتتزاوجالتكاثر.

وتستطحشهور.ا.و7بينذكورهاوأعمارشمهور9و

أثناءالإناثتتزأوجبينماوقتأيفىتتزأوجأنالذكور

التناسليةالرغبةفترةوهي،بالشبقتعرفمعينةفترات

وتستمرالعامخلالمراتعدةالفترةهذهوتتكرر.الحارة

التزاوجمنالأنثىمنعتوإذايوما.51إلى3منكالبا

التاليةالشبقفترةتأتىأنالمحتملفمنالشبقفترةأثناء

حتىالدوراتهذهتتكررالأحوالمعظموفىسريعا.

الحمل.يحدث

وعندما.أسابيع9حوالىالقططفيالحملفترةتستمر

فيه.لتلدأميناهادئاموقعاتختار،للولادةالقططتستعد

المرةفيمواليد5إلى3منالقطةتضعالأحيانأغلبوفي

منأكثرإلىتصلحالاتسجلتذلكورغم.الواحدة

مساعدةبدونالولادةالأمالقطةوتستطجعمواليد.عشرة

.الولادةتعسرتإذاإلاالإنسان

حواليالولادةحديثةالصغيرةالقططمعظمتزن

وتنشطتجففهموكذلكمواليدهاالأموتلحس.جمأ..

الحيواناتوكسائر.أجسامهموظائفوباقيتنفسهم

طبيعيا.لبناصغارهاالأمترضع،الثديية

السمعأوالرؤيةالولادةحدشةتستطئالقططولا

الامعلىكلياتعتمدوهي.مغلقةتكونوآذانهاعيونهالأن

الأبيقومولاوحماشها.وتنظيفهابهابالاعتناءتقومالتي

.الصغيرةبالقططالعنايةفيدورأيبأداء

زيادةوالمعافاةالصغيرةالقططتكسب.والنشأةالنمو

41إلى01خلالأعينهاوتتفتحيوميا.الوزنفيثابتة

وتظهرسريعاذلكبعدأذانهاتتفتحثم.الولادةبعديوفا

المشيفىأ!حغيرةأالقططوتبدا.الفمفيسنأول

تحتذلكوشم.أسابيع3عمرفيبيئتهاواكتشاف

ضلتإذاالصغيرةالقططبإعادةتقومالتيالأممراقبة

تبرزالعمرمنالرالغالأسبوعبلوغوعندطريقها.

وقد.المؤقتةألاسنانمنكاملةمجموعةالصغيرةللقطط

بلوغعندولكن،الصلبةالموادأكلفيبعضهايبدأ

ثمطبيعياأمراذلكيكونالسادسأوالخامسالأسبوع

.الفطاميبدأ
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الصلب.اكداءاتا:اعلىقادرةتصبحريتماصغارهاترعىأمقطة

الوزلى.فيمطردةريادةالسليمةالصعيرةالقططتظهو

يبدأ،أسابيع4الصغيرةالقططعمريبلغوعندما

وتصبح،بلطفومداعبتهامعهاالتعاملفىأصحابها

للغاية.أليفةألاهتماممنالقدرهذأبعدالقططهذه

السلوكمشاكا!منقليلولديهاأسرعتتعلمفهي

اهعزواسةالصغيرةالقططمنغيرهايممقارنةالحيواني

وتصبح.المفرطةالحمايةإلىالمحتاجةأوالناسعن

أقل،الناسمنبكثيراختلطتإذا،الصغيرةالقطط

تعليمويمكن.الجديدةوالأوضاعالأغرابمنخوفا

باللعبلهاسمحإذاالكلابمنالخوفعدمالقطط

أليف.كلبمع

نمويكتملالعمر،منالسادسالأسبوعبلوغعند

تستطيعوبذلك،الصغيرةللقططالعصبيوالجهازالدماغ

قدذلكومع،بسيطةلفتراتبامانأمهاتهاعنالابتعاد

عمرحتىوفراشهاأمهاتهاكنففيالصغيرةالقططتظل

أسابير.01إلى9

أقرانهامعباللعبقدراتهاالصغيرةالقططتنمي

وتكتسب،الأخرىالقططمعالتعاملكيفيةتتعلموبذلك

بمراقبةوذلكالصيدكمهاراتخاصةمهاراتالقطط

الجسمحجمإلىالقططأغلبرتصلأمهاتها،وتقليد

سنة.عمرفيالطبيعى

وبمبعضمعبعضهاالقططتتصل.الاختلاط

فتستخدمعدة،بطرقوالإنسانالأخرىالحيوانات

.اتصالوسائلوالروأئح،الجسموإشارات،الأصوات

يتراوحللقطمختلفاصوتا06منأكثرالخبراءأحصىوقد

بمواءالمعروفالمرتفعالعويلإنىالناعمةالكركرةبين

القط.

)صندوقالحنجرةمنالأصواتهذهمعظمتصدر

القطكركرةأنالعلماءبعضويعتقد.الحلة!فىأ!هموت(ا

الصدرفيالدمويةالأوعيةجدارفىاهتزازاتمنتنشأ

بسرعة.الدملسرياننتيجة

سبيلفعلى،عدةمعانالقطيصدرهاالتيوللأصوات

صديق،لتحية-القطحالةحسب-الموأءيكونقد،المثال

الكركرةأما.الوحدةأوالجوعأوالاهتمامعنيعبرقدأو

صغيرهاتحملأمقطة

عنه.بعدإذامأواهاإلى

المشىفيالصعاريبدأ

الأسبوعللوغعند

أكالث.ا
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تكونعندماتكركرالقططأنإلاوالقناعةالرضاعنفتعبر

الغضبعلىوالصراخوالدمدمةالهسهسةوتدل-مريضة

.لخوفوا

والذيلالجسمأوضاعطريقعنالقططتتعارف

علىالراضيةالقنوعةالقططفترقد.الختلفةالوجهوتعبيرات

إلىتدعوولكي.مفتوحةنصفعيناهاوتكونصدرها

التلويحمعجوانبهاعلىالقططبعضتدوروالألفةاللعب

يمنفسها،الحالةفىتكونعندماولكنالهواء.فيبأكفها

دليلفهذا،للخلفالاذانوجذبوالتحفزالخالبمد

النفس.عنللدفاعوالاستعدادالشديدالخوفعلى

وقد.لأعلىذيلهبرفعالناسمنصديقهالقطويحي

ويلوح.الممتدةيدهويلمسالشخصذلكفيرأسهيمسح

ويقوسلاخر،جانبمنبذيلهالخائفأوالغاضبالقط

أذنيهويفردبتذللينحنىالمطيعوالقط.شعرهوينفم!ظهره

.العيونفىالمباشرالنظرويتجنب

الروائح.بوساطةعادةبينهافيماالقططتتعارف

وحول،الرأسمقدمعلىموجودةغددمنروائحفتصدر

الغددهذهالقططوتحك.الذيلقاعدةمنوبالقربالفم

برائحتها.الأشياءتعلموبذلكوالأشياءالناسفي

هذهشممالقليلةالحيواناتوبعضفقطالقططوتستطيع

لتحديدالأشمياءعلىالبولبرلقالذكرو!وم،الروائح

غيرقويةرائحةوالقططالناسويشم.تزاوجهمنطقة

.للبولمقبولة

بالقطالعناية

القططتجدهاالتيبالعنايةالمقالةمنالجزءهذايتعلق

الولاياتمثلوالصناعيةالغربيةالدولبعضفىمحبيهامن

القططتشغلولا.واليابانالأوروبيةوالدولوكنداالمتحدة

العالم.منالأخرىالمناطقفيللناساليوميةالحياةمنحيزا

ويقوم.والمأوىالحمايةفيأصحابهاعلىالقططتعتمد

بها،والعنايةبتغذشها،الغربمنومعظمهم،القططأصحاب

تمنعذلكإلىوبالإضافةلها.البيطريةالخدمةوتقديموتدريبها

للمواليد.مناسبمكانيتوأفرلمإذاالتزاوجمنالقطط

لهايوفرمتكاملغذاءإلىالقططتحتاج.التغذية

للنمواللازمةالختلفةالغذأئيةالعناصرمنمناسبةكميات

لإعطاءطريقةوأسهل.الجسمأنسجةوتعويض،والطاقة

ذيالجاهزالقطغذاءشراءهيالغذائيةحاجتهاالقطط

العالية.القيمة

يقدمأنيفضلولكنأكولةليعستبطبيعتهاوالقطط

تكوينمنلمنعهاالغذاءمنمختلفةأنواعاأصحابهالها

بكمياتالقططتغذيةويمكنالإرضاء.صعبةشهية

القططمنكثيرويستمتع.مطوخغذاءأيمنصغيرة

زرربيمكن،أليفةحيواناتتصبحلكيالقططيساعدالتدريب

.الأثاثلبم!منبدلأبمخالبهاالخدشعمودنبشعلىالقطط

ورغم.الأخرىالألبانومنتجاتوالجبنباللبنأيضا

القطط.لبعضالإسهالالأطعمةهذهتسببذلك

طولللشربمياهتقديمالقططأصحابعلىويجب

القططتغذيةويفضلىوالماء.الغذاءأوانيوتنظجفالوقت

مرات4الاكلمنصغيرةبكمياتالمفطومةالصغيرة

يوميامراتثلاثثمشهور.3عمرهايبلغحتىيومئا

عمرتبلغحتىيوميامرتينثمشهور،6عمرهايبلغحتى

الجنسي.النضج

يومياواحدةوجبةإلىالنموالمكتملةالقططتحتاج

صغيرتين.بوجبتينسعادةأكثرالقططبعضيبدوولكن

تأكللاالتيالمعافاةالقططأمامبحريةالطعامتركويمكن

طاقتها.منأكثر

كمافرائها.بلعقأجسامهاالقططتنظفالاعتناء.

ثمأكفها،وتلحسبأكفها.فرائهاوتمشيطبدلكتقوم

يومكلمرةالمبللةالأكفبهذهورؤوسهاوجوههاتغسل

بنظافةتعتنىلاالقططبعضكانتوءان،الأقلعلى

جيدا.أجسامها

فيالمولممرينمنبهاوالمهتمونالقططمقتنوويقوم

الضعيف.الضعروإزالةلتنظيفهيومئافرائهابتمشيطالغرب

العنايةهذهتصبح،الطويلالشعرذواتالقططحالوفى

والتعقيد.التشابكمنالشعرلمنعأهميةأكثر

تعيشالتيخاصة-القططبعضتحتاجالغربوفي

قلماالاستحمامولكن،الاستحمامإلى-المنازلخارج

نظافةعلىتحافظالمنتظمةالعنايةإنحيثإليهيحتاج

الاعتناءيسهلحتىالصسغيرةبالقططالعنايةوتجب.القطط

تكبر.عندمابها
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بلوغهاعندأصغيرةاالقططتدريبيبدأ.التدريب

بعضدربتوقد-لاسمهاالاستجابةفتتعلمأسابيع8عمر

مثلالألعاببعضأداءوعلىحبلعلىالمشيعليالقطط

.الكرةوالتقاطالايديمصافحة

فيفعاليةالوقأكثرمنالغذائيةوالمنحالتدليلويعتبر

لتصحيحمباشرة"لا"!كلمةقولويتعين.القطصأتدريب

المدربفعلرديكونأنويجب.القطسلوكفيالخطهأ

القطشعلمأحصنفسهابالطريقةمعينسلوكعلىدائما

وأنصبوراالقططمعلميكونأنويجب،منهالمطلوب

منأغصأاعلىاطاءبخويعتبرالجسمانيالعقابيتجنب

فيه.مرغوبغيرسلوكلوقفالطرقأفضل

صندوقاستخدامعلىالمنازلقططتدريبويفضل

فتدريبولذلكفضلاتهادفنغرائزهافمن.الفضلات

وتبدأسهل.أمرالفضلاتصندوقاستخدامعلىالقطط

صندوقتستعملأممعتنشأالتي-الصغيرةالقطهط

6أوءعمرقبلأصنادية!اهذهعلىالتعودفي-الفضلات

غالبا.أسابيع

رأأصسطحاأملم!بلاستي!صوعاءأياستخداميمكن

ا!ند:قا:ضرويفضا.أطفضلاتصندوقابالمينامطلي

الخشب3لشارأوالرم!ص!بطهبقةوفرشههادئمكانفي

مذاتنظيفويجب.النفيفةاالتربةأوالمقطعةالأوراقأو

تبتل.عندماالموادوتغييرالصندوق

الخدشعمودنبمشعلىالقططتدريبأيضاويجب

وذلكالمفروشاتأوالستائرأوالسجادمنبدلآبمخالبها

الخارجيةالطقةلنزعالأشياءتنبعشبطبيعتهاالقططلأن

لمناطقها.علامةولوضعمخالبهامنالبالية

قطعةأوبالقلفمغطىعموداستخدامويمكن

خدشعمودالقماشأوالفلينأوبالسجادمغطاةخشب

جيد.

حراحه،إلىصولالوسيمسعهطوقرقشهوحوأ!البثيالزنجبيليالقط

قويةرائحةذوعشبوهو-القطنعناعدعكويمكن

لجذبالخدش!عمودفي-استنشاقهالقططمنكثيريحب

بالطرفالأخذذلكفىويساعد.القطوفضولانتباه

ويجب.الخدشعمودعلىوحكهأغطالكفالأمامي

شيءأيفىمخالبهأنشبإذامباشرةوتنبيههالقطلهى

يصعبذلكورغم.الخدشعمودأإالحالفيوأخذه

ولذاالخدشعمودامشخدامعلىالقططبعضتدريب

انحالبلنزعالبيطريالطبيبإلىأغططاأصحابيلجأ

حراحية.عمليةبوساطة

يمكنولكنمفئالنباتاتأغمط11بعضوتحب

نباتاتتجنبعلىقططهمتدريبأغططأالأصحاب

الشوفانأوالحشائشبعضبهوعاءقدمأسوحاصة،المنازل

القطط.إلى

أقلأخطاراالمنزليةالقططتعانى.البيطريةالعناية

المنازلخارجالقططتتعرضفقد.الضالةالقططمن

هجومأوالحشريةالمبيداتتسمماأوالسياراتلحوادث

نأذلكمعنىوليسلها.معاديةأرمريضةحيوانات

منتسقطفقد.الحوادثمنمأمنفىالمنزأجةأغططا

تعتبرلذلكبالإضافة-أسشرفاتامنأومفتوحةنافذة

سامة-اللبلابمثل-المنزليةاخباتاتا:بعفرالمنظفات

الأشياءهذهوضعالقططأصحابعلى:يجب.اعقصأ

عنها.بعيدا

القططأخذعلىالغربفىالناسبعضويحرص

أو.8بينشراوحعمرفيالبيطريالطبيبإلىالصغيرة

البيطريالطيبويعمل.الجسمانىللفحصوذلكأسابيع

الشائعة.الأمراضمنلحماتحهاأغاحاتالقططإعطاءعلى

للمحافظةضروريةالبيويةالعنايةفإنالاطمئنانمنولمزيد

الحيوانأمراضبعضلأنوأصحابهاالقططصحةعلى

باسمالأمراضهذهوتعرف.الإنسانإلىانتقالهايمكن

المصدر.الحيوانية

الأمراضأعراضتعرفالقططأصحابعلىزيجب

الذي،الشاملةالبيضقلةمرضيعتبروحيواناته!ا.في

منواحدا،السنوريالمعديالأمعاءالتهابأيضايسمى

وغالبا،فيروسويعسببهانتشارا.وأكثرهاالأمراضأخطر

مميتا.ل!صنما

الشهيةوفقدان،الكسلفىالمرضأعراضوتتمثل

وعندالشديد.والإسهالءوالقىالجسمحرارةوارتفاع

القططمربويحرصالقطعلىالأعراضهذهبعضظهور

هذاضدوتطهعيمه،الحالفيأصبيوياأطهبيبامراجعةعلى

.المرض

هماالمرضمنهامينآخرينبنوعينالقططتصاب

الدمإبيضاضويعتبروالأنفلونزاالسنوريالدمإبيفاض
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مكوناتعلىتؤثرالتيالسرطانأنواعأحدالسنوري

مرضيةأشكالوله،فيروسويسببه،مميتغالباوهو.الدم

عامالمرضهذاضدلقاحتحضيرتموقد.مختلفةأخرى

.أم859

القطط.بينشائعأمرفهىالتنفسيةالإصاباتأما

ونزولالعطسالتنفسيةالإصاباتأعراضوتشمل

الممكنومن.والحمىوالعينينالأنفمنإفرازات

ممكناليسولكنالتنفسيةالإصاباتضدالقططتحصين

القطط،بأنفلونزاالإصابةمنكاملةبصورةحمايتها

تصيبومختلفةكثيرةفيروساتوجودبسببوذلك

القطط.

للقطط.صحيةمشاكلالطفيلياتمنكثيرتسبب

الأسطوانيةالديدانمثل،الديدانأنواعمنالكثيرفمنها

وبعضالقططأمعاءدأخلتتطفلالتيوالشريطة

والهزالالخمولالديدانوتسبب.الأخرىالأعضاء

علىتعيشالأخرىالطفيلياتوبعض.والإسهالوالقيء

البراغيثوتعتبر.شديدةحكةوتسببالقططجلد

شيوعا.الخارجيةالطفيلياتأكثرمنالأذنوقرأد

جلديمرضوهوالحلقيةبالقوباءأيضاالقططوتصاب

القوباء؟القملة،البرغوثانظر:فطر.يسببهمعد

الشريطيةالدودة،الأسطوانيةالدودة،الحلقية

المسطحة.

فيهاالمرغوبغيرالقططملايينتقت!.النسلتنظيم

القططبإبادةالحيوانحمايةجماعةوتقوم.عامكل

لهاحصرلاأخرىأعدادموتإلىبالإضافةالضالة

مشكلةولحل.المرضأوالحوادثأوالجوعبسبب

عدمالقططأصحابعلىيجب،الضالةالقطط

المسكنلها!وفرمالمبالتزاوجلقططهمالسماح

المناسب.

منالقططمنع،الغربفي،القططأصحابويحاول

الطريقةهذهولكن.المنازلداخلحيواناتهمبحصرالتزاوج

العاداتتمنعلاأنهاعلىعلاوة،صعبةالنسللتنظيم

مناطقلتحديدالبولالذكوررشمثلالمصاحبةالجنسية

الشبق.فترةأثناءالإناثعواءأوالتزأوج

القططبخصيالنسلمنعالبيطريالطبيبويستطيع

إنهاءإلىالتعقيمويؤدي.التناسلأعضاءبعضباستئصال

استئصالالعمليةهذهوتسمى.بالجنسالمرتبطةالعادات

الأطباءويحبذ.القططلإناثتجرىعندماالمبيض

لإناثتزأوجفترةأولقبلالمبيضاستئصالالبيطريون

ويتمالصغيرةللقططالمناسبالسنويحددون.القطط

السادسإلىالرالغالشوبينوقتأيفيالذكورإخصاء

العمر.من

القططومعارضجمعيات

لدفعلقاءاتعدةالعالمفيالقططمحبويعقد

أستراليافيالقططتربيةهواةويكثر.بالقططالاهتمام

المتحدةوالولاياتونيوزيلنداواليابانوأوروباوكندأ

المناسبةالسلالاتبتمييزالدولهذهقامتوقد.الأمريكية

منها.الغريبوتبادلللقطط

الأصيلة-السلالاتبتسجيلالقططجمعياتوتقوم

علىالحفاظلضمان-الحيواناتأصلتسجيلبمعنى

وتضعالقططمعارضالجمعياتترعىكما.السلالات

المقاييسهذهوتشمل.سلالةكلعلىللحكممقاييس

الفراء.ولونونوعالعينينولونوالرأسالقطجسمشكل

الأليفةالقططوأصحابالسلالاتمستولدوويقوم

.المعارضفىالقططأفضلبعرض

تاريخيةنبذة

منتدريجئاتطورتالقطفصيلةأنالعلماءبعضيعتقد

أكثرمنذعاشتمياسزتسمىالعرسةتشبهصغيرةحيوانات

أصلهىالمياسزتكونأنالمحتملومن.سنةمليون05من

ظهرتوقد.والراقونوالكلابالدببةمثلالثد!ةالحيوانات

سنة.مليون04حواليمنذمرةلأولالقطعائلةأعضاء

اممتؤنستأينأوكيفبالضبطأحدولايعرف

القطأنالباحثينبعضيعتقدولكن.مرةلأولالقطط

الذيالإفريقيالبريالقطمنمباشرةينحدرالمنزلي

تقريبا..مق0035عامفى،المصريوناستأنسه

والجرذأنالفئرانتقتلالتيتلكهيالمستأنسةوالقطط

الحقولغزومنالافاتهذهمنعتولذلكوالثعابين

أليفةحيواناتالقططوأصبحت.الحبوبومخازنالمصرية

والنحت.والنقوشاتاللوحاتفيوخلدتمدللة

المصريونقدسالميلادقبلعشرالسادسالقرنوفي

المسمىوالخصوبةالحبإلهفعبدوا.القططالقدماء

وكان.امرأةوجسمقطرأسهيئةعلىباستأوبماستيت

حدإلىتصلبعقوبةقطا،يؤذيمنكليعاقبونالمصريون

علامةحواجبهميحلقونكانواقطيموتوعندما.الموت

وقد.مومياواتإلىالميتةالقططويحولونالحدادعلى

علىتحتويمصرفيللقططقديمةمقبرةالاثارعلماءوجد

للقطط.مومياء003ر...منأكثر

أخذواوالفينيقييناليونانيينالتجارأنألمحتملومن

حوأليمنذالأوسطوالشرقأوروباإلىالمستأنسةالقطط

والروماناليونانيونقدروقدالميلاد.قبلعشرالحاديالقرن

اعتبرتروما،وفي.القوارضمكافحةعلىلقدرتهاالقطط

انتشرتوقد.للمنزلروحياوحارساللحريةرمزاالقطط

الشرقوفياسيا.إلىالأوسطالشرقمنالأليفةالقطط
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المعابدفيالخطوطاتلحمايةالقططاستخدمتالأقصى

استخدمتكماوالجرذانالفئرانبوساطةالتلفمن

التيالحرير،ديدانشرانقمهاجمةمنالقوارضلمنعالقطط

المفضلةالحيواناتالقططوأصبحتالحرير.يصئمنها

فترةوفي.واليابانالصينفىوالكتابالفنانينلدى

وقدللشر.رمزاأوروبافيالقططأعتبرتالوسطىالقرون

وأعمالالشيطانالقطبينللخرافاتالمصدقونربط

ويعتقد.القططمنالألوفمئاتالناسقتللذلكالسحر.

إلىأدىقدالقططمنالكبيرةالكميةقتلأنالخبراء

حالاتواتساعأوروبافىالجرذانانتشارفيالهائلةالزيادة

ينتقلأسذياالذبلىالطاعونمننوعوهوالأسودا!لوت

أصابأ!ذيوا،البراغيثطريقعنالناسإلىالجرذانمن

عشرالرابعالقرلىأثناءأوروبافىالسكانربعحوالى

.الميلادي

الأوروبيونبدأعشر،السابعالقرنوبحلول

علىللسيوةالقططأهميةفىأخرىمرةيفكرون

تدريجيا.شعبيتهاتكتسبالقططوبدأت.القوارض

عشروالتاسععشروالثامنعشرالسابعالقرنأثناءوفي

الأيأنتقالهمعندالقططيصمطحبونهناكالناسبدأ

العالم.فيمكان

.أم871عاملندلىفئللقططالأولالمعرضعقدثم

عامالمتحدةللمملكةالوطنيالقططناديوأنشيء

يزدادالقططواقتناءبتنميةالاهتماموبدأ.أم887

تدريجيا.

الغربفيشعبيتهاوتزايدالقططحبأدى،واليوم

للقططوالمنتجاتالخدماتلتوفيرضخمةصناعةإنتاجإلى

وأصحابها.

لأسدا

الجب!لأسدا

حيواد،الأسلوت

الببر

الششيتا

لحيوانا

الأليفالحيواد

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

النمرالدماغ

الأرقطالممرالعحاق

الثلحىالنمرالمريالقط

الوضمتىالممرلقطا

نمر،اليغورلوحشىاالقط

سورة،يلدأجعورارحلماا

القطلصاع

الموضوععناصر

القطجسم-ا

الحسموتركي!حج!-أ

الرآس!-

القططسلالات-2

الشعرالقصيرةالسلالات-أ

الشعرالطويلةالسلالات-!

الهجير-ح!

القطفرو-ج

الحسأعضاء-د

القطحياة-3

التكاثر-أ

أسشأةاشلنموا-ب

ختلاطلاا-ج

بالقطالعناية-4

البيطريةالعناية-دالتغدية

النسلتحظهيمهـ-الاعتماء-!

التدريب-خ

القططومعارضجمعيات-5

تاريخيةنبذة-6

أسئلة

؟المعاداةالقططتعيمز!الزسمنكم

الذيل؟عديمةالمططألواعما-2

القطهط؟عيونأطعانيسب!الديما--3

أ!سص؟االقرودأثناءأوروبافىالقطهصأالاسقتللماذا4

القطط؟أسهانعددكم-5

أحسامها؟أعططاتنظرو!-6

القطط؟أنواعأخطرما-7

القطهط؟!!الاحتلاططرقما-8

أغط؟اشوار!أهميةما-9

الشعر(.الطهويلة)الس!!تالقطانظر:.أووةظ

الاثسماقي.أمريكافييعيشالقططم!نوعالبريالقط

أطرافهاعندتنتهيمدببةوآذانقصيروذي!!،طويلةأرجلله

إلىالضاربالأسمربينفروهلونوشراوحقصير.بشعر

الشعرويشبهسوداء.بقععليهوتوجدالمحمروالبنيالصفرة

الخدية.السبلةالحيوانوجهعلىيوجدالذيالويل

57بينالنموالمكتملالبريالقططولويتراوح

نحوالذكوروتزن.الذيلذلكويشملسم،أأوه

الذكور.منأقصروهيكجم7الإناثوتزن.كجماأ

والجبالالمستنقعاتفىالبريةالقططهذهوتعيش

فىوتوجد.الشجيراتتكسوهاالتىالمناطقأووالغابات

تعيشوكانت،المكسيكوحتىكنداجنوبيمنالمنطقة

طليقةحرةالمتحدةالولاياتأنحاءجميعفىالماضىفى

فيالغربيةالوسطىالولاياتفىماترىنادراول!ضها

الحاضر.الوقت

وبصرهالليلأثناءخاصةنشطحيوانالبريوالقط

السباحةويستطيعماهرمتسلقوهو.مرهفوسمعهحاد

فجواتفيمساكنهاالقططهذهوتبنى.فائقةبمهارة

الصمخور.وتحت،الصغيرةال!!وفوفيالأشجار،

الجرذانمثلوالقوارضوالطيورالأرانبالأساسيوغذاؤها

وأصحابالفلاحونيحبولا.والسناجبوالفئران

والأغنامالدجاجتفترسأحياناالأنهاالحيواناتهذهالمزارع
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يستخدمالبريالقط

لتتبعوسمعهالحادبصره

التىالصغيرةالحيوانات

فيويعيشبها.يتغذى

والجبالالمستنقعات

الغنيةوالمناطقوالغابات

أمريكافيبالشجيرات

الشمالية.

النوعهذاالناسبعضويصيد.الأخرىالمزارعوحيوانات

يستخدمالذي،بجلدهالانتفاعأجلمنالبريةالقططمن

هذهصيدوأصبح.الاخرىوالملبوساتالمعاطفتزيينفي

علىالحفاظمجموعاتوتعارضهحياتها،يهددالقطط

البيئة.

أوائلأوالشتاءفصلأواخرفيالبريةالقططتتكاثر

نحوتبلغحملفترةبعدحملهاوتضئالأنثى.الربيعفصل

.الواحدةالمرةفىثلاثةأوصغيرينوتضئالانثىيوفا.56

الصيف.فصلأواخرحتىأمهمامعالصغارويبقى

العربيةالبلادفيالبريالحيوانانظر:.الرمليالقط

اللاحمة(.)الثدييات

الشعر(.القصيرة)السلالاتالقط:أنظر.ميباا!

.(-م6191،هـ-أ33)5لقادرعبدا،القط

شهير،جامعيوأمشاذمصريوأديبناقدالقطعبدالقادر

اللغةقسممنممتازبتقديرالليسانسدرجةعلىحصل

فيسافر.أم389عامالقاهرةجامعةالاداببكليةالعربية

فيالدكتوراهدرجةنالحيثلندنجامعةإلىتعليميةبعثة

جامعةبمكتبةأميناعمل.ام059عامالعربيالأدب

أستاذاثم،بالقاهرةشمسعينبجامعةمدرساثم،القاهرة

اللغةقسمرئيسمنصبشغلبها.أستاذاثممساعدا

حيث،ام729عامنهايةحتىأم619عاممنالعربية

إلىأعير.شمسعينبجامعةالادابلكليةعميداأنتخب

،ام739أكتوبرفيالعربيةبيروتبجامعةالادابكلية

بها.العربيةاللغةقسمرئيسمنصبوشغل

إدارةبمجلسعضووهو

بلجانوعضو،الكتابأتحاد

للفنونالأعلىالمجلس

وعضوبمصر،والاداب

الأدبيةالجمعيةإدارةمجلعي!

ثلاثتحريررأس.المصرية

تصدرهاكانتمجلات

وهي:بمصر،الثقافةوزارة

المسرحمجلةالشعر؟مجلة

ومن.المجلةمجلةوالسينما؟القطعبدالقادر

ا

وكالأ/

/-ىفيكالأءكاكاكا
!ى!!!؟

!
لألا!
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عشرةتبلغالتىمؤأغاتهالعربيالأدبحقلفىإسهاماته

الممريالأدبفيبمالعربعندالشعرمفهوممنها:

فيالمعاعر؟العربيالشعرفيالوجدانيالاتجا،المعاعر؟

ت!لهأنكما.المسرحيةفن؟الحديثالعربيالأدب

للكاتبالفالالابنلشكسبيربمهاملتمنها:ترجمات

.سونريتشاردالأمريكى

عامالعربىأصلأدبالعالميةفيصلالملكجائزةحاز

.أم089أهـ،004

الواقعةالمنطقةفىإفريقيايسكنمتوحشقطالئمرالقط

والسودانالسنغالإلىجنوباالصالحالرجاءرأسمن

وارتفاعهسمأ2.إلى09منالذكرطولويبلغشمالآ.

طولهيبلغذيلوله.الكتفعندمنسم06إلى45من

.كبيرتانوأذنانسم03

فرووله.الأليصلالقطلتمبيهرأسدوكميرمتوحشقطالنمرالقط

سوداء.ب!قطمرقطمصمرأسمر

نأإلاصغيرا،قبضإذاالترودضسهلالنمروالقط

القطويختبئ.بالشراكعادةويقبضجدا.صعبةتربيته

فريسته.بانتظارالأنهارضفافعلىالشجيراتوسطالنمر

أحجامهاتصلأخرىوحيواناتالصغيرةالطيورويأكل

علىعادةالنمرالقطويصطادالصغير.الظبيحجمإلى

مايتسلقوكثيراالتسلقفيكذلكماهرولكنه،الأرض

الطيور.متعقباالأشجار

الوحشىعلىعمومايطلقالذيالاسما!!حشيالقط

فىالحقيقيالوحشيالقطويعيش.القططفصيلةصغارمن

أنهكما،للغايةشرسحيوانوهووأوروبا.وإفريقيااسيا

مائلفروهولون.الأليفالقطمنوأقوىحجما،أكبر

جسدهحولسوداءخطوطوله،للرماديوضاربللصفرة

وذيله.وسيقانه

منتمتدمنطقةفيالأوروبيالوحشىالقطيعي!ش

حتىوجنوبا،الوسطىآسياإلىالأطلسيالمحيطساحل

والجبالالغاباتويقطن.إفريقيافىالسافانامنطقة

يصيدلأنهوذلك،الناسيراهأنالنادرومن.البعيدة

والضفادعوالطورالثديياتيفترسوهوليلا.

الوحشي،القطأنواعمنالبريالقطويعذ.والأسماك

ضارببنىقصسيرفرووله،الشماليةأمريكافىويعيم!

وشجول.أخرىوعلاماتسوداءبقعتغطيه،للصفرة

وثمة.المكسيكإلىالجنوبباتجاهكنداجنوبمن

يعتقد،المصريالقطيسمىالوحشىالقطمنضرب

الشائع.الأليفالقطسلفبأنه

.البريالقطالنمر؟القط:أيضاانظر

الحديدية.السككانظر:المطار.

الحديديةالسكةخطالظر:الكهرليائى.الدطار

الكولائية(.)القطاراتالحديديةالسكك،الكهربائي

المغنطجسيةالقوةتستخدممركبةالمغئطيسىالقطار

حديديخطفوقالقطارهذايسير.عاليةبسرعاتللسير

هذاوسرعة.يلامسهلاولكنه،الموجهالطريقيسمىثابت

اللذانالاهتزازأوالاحتكاكمنهايحدأوينقصهالاالقطار

هذهمنويتوقع.الحديديالخطملامسةتسببهما

غير،الساعةكما084علىتزيدبسرعةتسيرأنالقطارات

هىالانتجارياالمستخدمةالمغنطيسيةالقطاراتأن

فقط.السرعةالمنخفضة

علىعديدةبميزاتالمغنطسيةالقطاراتوتمتاز

سرعاتبلوغتستطيعفهى.الأخرىالسريعةالقطارات

طرقهافإنذلكإلىوبالإضافةأكثر.بهدوءوتعملأعلى

القطارأتفإنكذلك.قليلةصيانةتحتاجالموجهة

لافإنهاولذلك،الكهربائيةالقدرةتستخدمالمغنطسية

فقط.قليلاتلوثاإلاتسبب

فائقهما:المغنطيسيةالقطاراتتقنيةمننوعانوهناك

فائقةالقطاراتوتستخدم.والكهرومغنطيسيالتوصيل

أما.يرتفعالقطارلتجعلالمغنطيسىالتنافرالتوصيل

التجاذبفتستخدمالكهرهـمغمطيسيةالقطارات

المغنطجسي.

المهندساخترعه.التوصيلفائقالمغنطيسيالقطار

منالستينياتأوائلفىدانبىجوردونالأمريكيالنووي

الباحثونطورالحينذلكومنذ.الميلاديالعشرينالقرن

تببنأنتستطيعالحجمكاملةتجريبيةنماذجاليابانيون

القطاراتوتستخدم.العساعةاكم084تفوقسرعات
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يسيرمغنطيسيوظار

تابت،حديديخطؤوق

وترتفع.يلامسهلا،لكنه

القطهاراتهدهخل5

الهواء،فىالمغنطسية

تمجذب-ممندما

أسفلالمركبةالمغنطيسات

نحوأعلىإلىالسكة

فيحديديةتضبان

منالأسف!!الحانب

الحديدية.السكك

درجاتإلىتبردمغنطيساتالتوصيلفائقةالمغنطجسية

بدونالكهرباءتوصلوبذلك،الانخفاضشسديدة.حرارة

تحركوأثناءالقطار.أسفلفيالمغنطيساتوتوضع.اغاومة

وأملفاتفيكهربائياتياراالمغنطيساتتستحثالقطار

قوةوتنتج.الموجهالطريقفيموضوعةالألومنيوممنهـقائق

الكهربائيةوالتياراتالمغنطيساتبينمتعاكسةاصغنلإسية

عجلاتعلىأولآالقطارويتحرك.المركبةفترفعالمستحثة

الموجه،الطريقفوقلرفعهكافيةسرعةيكتسبأنالى

فوقه.تقريباسمأ.ارتفاععلىالقطاريسيرحيث

فيأخرىملفاتخلالمنفصلةكهربائيةتياراتتمر

علىيمرمغنطيسيامجالآالتياراتوتنتج.الموجهالطريق

وتبقى.الأمامإلىالقطارويدفع،الموجهالطريقامتداد

صعودوأتناء،الشديدةالرياحفيحتىثابتةالقطارسرعة

)تتكيف(.تتعدلالمغنطيسيةالقوةلأنمنه،الهبوطأوجبل

منمجموعةطورت.الكهرومغنطيسيالقطار

منالسبعينياتأوائلفيالقطارهذاالألمانيةالشركات

تسيرالحجمكاملةقطاراتطورتكما.العشرينالقرن

الساعة.اكم004إلىتصلبسرعة

الأسفلجانبهفيالكهرومغنطسىالقطاريحمل

شكلعلىموجهطريقتحتتركبكوبائية،مغنطسات

يجذبهاالمغنطجساتخلالالتياريمروعندما+.حرف

الكهربائيةالتياراتوتحدث.أعلىإلىنحوهالموجهالطريق

.الأمامإلىالقطاريدفعنقالأ،مغنطسيامجالأالمنفصلة

واحدسنتيمترمسافةعلىالكهرومغنطجسيالقطاريسير

منالمغنطيساتولمنع.الحديديةالسكةفوقتقريئا،فقط

باستمرارالرفعتيارضبطيجبالموجهبالطريقالارتطام

العمل.سريعتحكمنظامبوساطة

السرعةالمنخفضةالكوومغنطسيةالقطاراتتعمل

ويعملبألمانيا.برلينوفيبإنجلترا،برمنجهامفيحاليا

قطاراتتطويرعلىعديدةدولفيالباحثون

داخلللحركةالموصليةفائقةوقطارات،كهرومغنلإسية

عالية.بسرعاتالمدن

الحطي.الكهربائيالمحركأيضا:انظر

أم(.121-4101هـ،51ء-431)القطاعابن

بابنالمعروفاللغويالسعديجعفربنعليالقاسمأبو

فيمدرسةوصاحبوالصرفالنحوفىعالم.القطاع

تميم،قبيلةمنوأصله،صقليةجزيرةفيولد.العروضعلم

فترةالمغرببلادحكمتالتيالأغالبةأسرةإلىوينتمى

فتحفيالفضلالأسرةهذهإلىويرجع،الزمنمنطويلة

هاجروقد.الإسلاميةالدولةإلىوضمها،صقليةجزيرة

توفى.أنإلىهناكوبقيمصر،إلىلاحقا

الإسلاميبالفقهعارفاالثقافةواسعالقطاعابنكان

بالتارلبرأيامدرايةوعلىوالشعر،العربيةوقواعدوالعقيدة

وأبنيةالصرفحقلفياشتهرأنهغير.والأنسابالعرب

العربية.

محسنا،شاعراوجدهوالنحو،اللغةفيعالماأبوهكان

الشعرقرضوفيوآدابها،اللغةفىتفوقاذلكلههيأوقد

فيوتخرج،الصقليالبرابنعلىقرأ.الأدبورواية

تذكرولم،للجوهريالصحاحعنهوروى،اللغويةمدرسته

حجمصغرإلىذلكيعودربما،غيرهأساتذةالمصادرله

النورمنديالغزوبسببعلمائهاوهجرة،جهةمنصقلية

منأحديعرفلم.أخرىجهةمنالفترةتلكفيالمتكرر

أبوعليهتتلمذفقدمصرفيأما،صقليةفيتلاميذه

الحسنوأبو،التنوفيأحمدبنحمزةبنمحمدالبركات

معمربنعليبنوأسد،الحسنبنعليبناللههبة

بنوعلي،الخزأعىموسىبنروزيهمحمدوأبو،الحسيني

الخزرجى.فتوحبنونصروناللغويالهنديعبدالجبار

بدربنالأفضلأولادتأديببمهمةالقطاعابنقامكما

أبية:المطوعةكتبهأهم.الفاطميينجيوشقائدالجمالي
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الخطوطةأماالأفعالوكتابوالمصادروالأفعالالأسماء

علمفيوالشافىالعروضعلمفيالبارعفأهمها:

ومختاراتصقليةتاريخحولمؤلفاتلهأنكما،القوافي

عليها.يعثرلموادبيةلغوية

منج!ماعاتالألرلئدوونالطرققطاع

الشماليةالمقاطعاتعلىيسطونكانواالذينالأيرلندلين

فيوذلك،أضهبواالسلببغرضالبلادمنالمضطربة

اللصوصيةحياةبدأمنهموكثيرعشر.السالغالقرنأواخر

أثناءفىوذلك.سياسياالقانونعلىالخارجينكالأشخاص

ال!جرىأم688ثورةبعدوقعتالتي،وليمحروب

الطرققطاعبعضوكان.الإنجليزيالعرشوليمواعتلاء

الاخروبعضهماللعيشمصدراالسرقةمنيتخذونهؤلاء

ى!،البروتستانتمنمعارضيهملمهاجمةوسيلةاتحذها

كانبر:تستانتيا-شخصأييهاجمثالثنوعكانحين

شيءمعهي!صنرأعلى-أيرلندياأمإنجليزيا-كاثوليكياأم

منه.فيأخذهالسلبيستحق

منالجنوبيالجزءتشكلفلسطنيةعربيةأرضعكرةقطاع

عامحرببعدالمصريةالإدارةتحتأصبحت.فلسطين

عاممنذإسرائيلواحتلت!.وإسرائيلالعرببينأم489

الحدودملتقىعندالمتوسطالبحرمماحلعلىتقع.أم679

ويبلغ2،كم378غزةقطاعيغطي.المحتلةمثلسطينالمصرية

مسطحة.رمليةأرضهمعظما.نسمة000.071سكانهعدد

منأصردوامنهماركتيرون،العربالفلسطينيينمنسكانه

قياءإعلانبعدلاجئهيئوأصسحواالمحتلةفلسطينفىبلادهم

قراه!اوفيأراضيهماعلىأم489عامالصهيونيالكيان

.السكانمنمنخفضةنسبةالإسرائيليونيشكل.ومدنهم

يقوم.الحمضياتزراعةفيهابماالزراعةعلىالاقتصاديعتمد

المحتلة.فلسطينفىللعمليوميةبرحلةالمواطنينمنكثير

قطاعيشك!!.باللاجئينالقطاعمدنأكبر،غزةمدينةتزدح!ا

قطاعوضيعالتارب.مرعلىفلسط!نمنالجنوبيالجزءغزة

خاضأنبعدأم،949عامفيالمصريةالإدارةتحتغزة

الجيشواحتله.الإسرائيليينيمشديدةمعاركالمصريالجيح!

دعت.الإسرائيليةالعربيةأم679حربنهايةفيالإسرائيلي

فترةعزةقطاعلنحأم789أ!امالإسرائيليةالمصريةالاتفاقية

مستقب!!حولبقراريتبع،الذاتىافى3منسنواتخمس

عامنهايةفي.الذاتىالحكماتنفيذيتمل!الكن،القطاع

وقفعندماغزةقطاعفيشعبيةثورةانفجرت،أم879

استشهادبسببالإسرائيليالاحتلالضدالفلسطنيونالعرب

ذلكوكان.الإسراليليالرصاصنتيجةالفلسطنيينمنعدد

.أم879ديسمبرفيالفلسطينيةالانتفاضةبداية

غزةقطاعفىضراوةالفلسطينيةأ،نتفاضة1زادتوقد

فيألاحتلالسلطاتجعلمماالغربيةالضفةمدنوباقي

الجنودمنخسائرهالكثرةنظرا؟صعبةيةعس!ظروف

إسرائيللقبولبدايةهذاوكانأجهود.اوالمستوطنين

البقاءتبعاتمنتتخلصحتىغزةقطاعمنالانسحاب

)مايوالإسرائيليالفلسطينىالاتفاقذأ!كبعدووقع.فيه

وأخيراوأريحا.غزةفىالذاتيالحكمبشأنأم(499

لتباشروأريحاغزةقطاعإلىأصفلسطنيةاالسلطةدخلت

.ام499يوليوفيالفلسطينىالذاتيالحروصمفيمسؤوليتها

مايو92فيإسرائيللوزراءرئيسانتيناهوانتخابأدى

المسارعلىالسلاممفاوضاتتعثرإلىام699

منوكان.أم899عامتماماتوقفهابل،الفلسطيني

الذاتيالحكممنطقةتتسعأن،الاتفاقيةحعسب،المؤمل

بعضمنالاحتلالقواتانسحاببعدالفلسطيني

المناطق.

تاريخ،،فلسطين،المحتلةفلسطينأيضا:أنفرا

إسرائيل.

طوقهيئةس!لسى!لقصانالقطاع

أحدالهندلممةعلمفيالناقصالقطاعويعنى.مفلطح

القطاعرسميمكن.انحروطانظر:.الخروطيةالقطاعات

ربطهيطريقةأسهلولكن.الإهليلجىبالفرجارالناقص

،البؤرةمنهماواحدةكلتسمىنقطت!تمنخيطنهايتى

أمسالث.البؤربنبينالمسافةمنأطولالخيطي!صنأنعلى

يظلوبحيثالخيطعلىعموديبش!صلالرصاصبقلم

ارفعثم.الناقصالقطاعنصفوارلمممامشدوداالخيط

الاخر.النصفلرسمالمناظرالوفإلىالخيطوانقلالقلم

القطرأماالاكبر.المحورالمركز،خلالالمارالقطريسمى

الأصغر.المحورفيسمىعليهالمتعامدالاخر

الناقصالقطاعأجزاء

الأصغر-المحور

البؤرة

الأكبرالمحور

المسطح.الطوقيشبهبيضيشكلالهخدسةفيالناقصالقطاع
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!مكلعلىبدبوسينحيططرفىثبتقصالنطالقطاعارسم

يمكن.البؤرتينبينالمسافةم!أطولالخيطيكونأنعلىاجؤرتير،ا

الإهليلجي.الفرجارا)مشحدام

طولنصفاضرب،الناقصالقطعمساحةولإيجاد

اضربثمالأصغر،ألمحورطولنصففيالأكبرالمحور

95141.3وتساوي)ط(بقيمةالناج

كيبلريوهانزالألمانىالفلكياستخدمام006عامفي

المجموعةكواكبمداراتلوصف،الناقصالقطاع

مسارايتبعكوكبكلأنكيبلرواكتشف.الشمسية

.بؤرهإحدىالشمستكوناهليلجيا

؟هـ،628-؟)الحسنأبو،القطانابن

الملكعبدبنمحمدبنعليأبوالحسنام(.231-

منكانناقد،علامةحافظ.القطانبابنالمعروف،الفاسى

رجاله،لأسماءوأحفظهمالحديثبصناعةالناسابصر

ووليبمراكعق،العلمطلبةرآس.بالروأيةعنايةوأشدهم

الوهمبيان:مؤلفاتهمن.توفيأنإلىسجلماسةقضاء

وهوالأشبيليالحقلعبدالكبرىالأحكامعلىوالإيهام

،القياسفيالنزعأيضاوله،فهمهوقوةحفظهعليدال

الحق.عبدأحكامشرح

-؟هـ،784-؟)معشرأبو،لقطانا

علي،بنمحمدبنعبدالصمدبنعبدالكريمأم(.850

عارفإمام،مكةأهلشيخ،الشافعيالقطانالطريأبومعشر

بمالثمانالقراءاتفيالتلخيصمنها:مؤلفاتعدةله،محقق

روايةوخمسمائةألففيه،القراءاتفيالعروسسوق

القراء.طبقاتكتابالتفسير،فيالدرركتاب؟وطريق

؟هـ،935-؟)محمدبنأحمد،القطانابن

الشافعي.البغداديالقطانبنمحمدبنأحمدم(.079-

تفقه.وأصولهالفقةفيوبرع،القرآنوحفظبغداد،فىنشأ

إسحاقوأبي،سريجكابن،عصرهفيالشافعيةكبارعلى

رئاسةفيهوانحصرتبغداد،فيللتدريسجلسثم.المروزي

ببغداد.توفى.الداركيالقاسمأبوتوفيأنبعد،الشافعية

-737اهـ،89-12)0الأحوليحيى،القطان

،الأحولفروخبنسعيدبنيحيىسعيدأبوم(.813

الحافظ.الكبيرالإمام،البصري،التميمي،القطان

والأعمش،عروةبنوهشام،التيميسليمانسفمن

والإماممحمدابنهمنهسمع.وغيرهم،والثوري،وشعبة

المدينيبنوعليمعينبنويحيىراهويهبنوإسحاقأحمد

عنايةأتمبالحديثوعني.وغيرهمشيبةأبيبنبكروأبو

العللفيوتكلم،الحفظإليهوانتهىالأقرانوسادفيهورحل

المديني،وأبنكمسدد،الحفاظبهوتخرجوالرجال

حنيفةأبيمذهبعلىالفروعفىإنهيقالوكانوالفلاس،

عابدا.مرضمامنصفا،اللهرحمه،وكان.النصيجدلمإذا

شعبةعنديومااختلفوا:مهديبنالرحمنعبدقال

رضيتقد:قالحكما.وبينكبيننااجعل:لهفقالوا

فقال،لثسعبةعلىفقضىفجاء-القطانيعني-بالأحول

.المغازيكتابله.أحوليانقدكيطيقومن:شعبة

وهميخطحولدائمةحركةفيالأرضتدور.الثطب

منكلعندوينتهيالأرضبمركزالمحورويمرالمحور.يسمى

الشمالي،القطبهوللمحورالشمالىوالطرف.القطين

وطرفهالا!شواء،خطشمالدرجة09بعدعلىويقع

درجة09بعدعلىويقعالجنوبيالقطبهوالجنوبى

الالحشواء.خطجنوب

النقطةتلكمثللوصفأحياناقطبكلمةتستخدم

السماويالقطبمصطلحويشير.كرويشكلأيعلى

ويسمىحولها.تدورالنجومأنيبدوالسماءفينقطةإلى

النجمأحياناالسماويالقطبمنالقريباللامعالنجم

.الشمالبحمأوالقطبي

والجنوبيالشماليالجغرافيينالقطينإلىوبالاضافة

وجنوبىشماليأيفئا،مغنطيسيانقطبانالأرضيحد
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القطبينموقعويتغيرجنوبا.أوشمالآالبوصلةإبرةيجذبان

موبتحددأم859عامففي.الوقتبمرورالمغنطيسيين

رنجنزألفجزيرةمنبالقربالمغنطسيالشماليالقطب

القطبعنكمأ004حواليبعدعلىكندا،شمالفي

الجنوبيالمغطيسيالقطهبوكان.الجغرافيالشمالي

منبالقربصتيكا،أنتارساحلخارخمباشرةيمعحينذاك

بعدعلىأورفيلدودومونتالفرنسيةالابحاثمحطة

الجنوبي.الجغرافيالقطبعنك!اء27.حواني

نأيبدوالتيأضقصهآاقطبكلمةتعنيالفيزياء،وفي

المغنطيسيةالأقطابوامنها.تنبعالمغنطيسيةالقوىخطو!أ
المتشابهة.الأقطابتتنافربينما،تتجاذبالمتشابهةغير

وحجمها(؟الأرض)شسكلالأرضأيضا:انو

؟الشمالنجمة،الشماليالقطبوالمغنطيسيةبمالمغنطيس

الجنوبي.القطب

نقاطعدةعلىيطلة!مصصلحأالجنوبيالقطب

تلكأححما.بيةالحموالقطبيةالمنصقةأفىمنظورةغيرسطحية

وقطبالجنوبيالجغرافيالقطبباسميعرفماأضقاطا

القطبفهيالمهمةالأخرىالسقاطأما.الجنوبيالتوازن

القطب،الجنوبيالمغنطيسىالقطب،الجنوبياللحظي

الجنوبي.الجيومغنطيسى

قارةمركزمنبالقربنقطةالجغرافيالجنوبيالقطب

جليديةقمةعلىالطولخطوطك!!تلتقيحيثأنتاركتيكا.

النرويجيالمستكش!وصل.متر008.2ارتفاعهايبلغ

مأ119عامالجنويالجغراشيالقطهبإفىأموندسنروالد

أسالير.بخمسةسكوترولرتايبريطانىلذلكوسبق

علميةقاعدةأم569عامالمتحدةالولاياتأنشأت

القصبأفيسكوت-أموندسنمحطةسميتفيهدائمة

.الجنوي

محورتلاقينقطةفييقعالجنوبياللحظيالقطب

سطحها.مع(الأرضيخترقوهميخط)وهوالأرض

تحركمسببةمحورهاحولدورانهاأثناءقليلاالأرضتميد

عشرأرلعةالقصبأهذايدور.اللحظيالجنوجمماالقطب

يدعىمنتظمغيرمسارحولالساعةعقارببعكسشهرا

إلىسم03منأقلمنقطرهايتغيرالتيتشاندلردائرة

م.21حوالي

دائرةمشصفصىتقعنقصهآالجنوبيالتوازنقطب

الجنوبي،الجغرافيالقطبعلىموقعهاويدلتشاندلر،

عاممسذ!شةكلأسترالياباتجاهسمأ5حواليتتحركوهي

.أم!..

نحوهايتجهالتيأضقطةاالجنوبيالمغنطيسيالقطب

هذايتحرك.الجنوباتجاهعلىيدلالذيالبوصلةطرف

هذايقع.السنةفيمتراتكيلوثمانيةحواليالقطب

لاند.ولكسشاطئعلىحالياأ!طبا

مسافةعلىيقعالجنوبيالجلومغنطيسيالقطب

خليجناحيةمنالجنوبيالجغرافيأغطبامنكمأ0047

منوبعيداعالياللأرضالمغنطسىالمجاليتجهفينسينس.

النقمهآ.تلك

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

فال!ضدرولرت،سكوتنتارحضيكاألأرصا

فيةلحغراااممشودايعل!ت!رديتشار،ليردلدرزا،صندموأ

القطبانو:الجئوبي.الجيومغنطيسيالقطب

الجنوبي.

القطبانظر:.الشمالىالجيومغئطيسىالقطب

الشمالي.

-1266هـ،735-)664الحلبيالقطب

المصريالحلبيأضور،اعبدبنال!صيمعبدعليأبوأم(.335

صنف،بالروايةمعتنإمامصبير،حاففأ(.الدين)قطب

سمع.والتواضعوالأمانةوالديانةالصيانةمعوأفاد،وخرج

السيرةشرحمصربمتاربغ:مؤلفاتهمن.بمىالذهبيمنه

لنفسهوخرج،الإلماماختيصاربمالبخاريشرح؟الغنىلعبد

بمصر.مات.والمتباينات،والبلدانيات،التساعياتالأربعين

أم(.021-؟هـ،706؟)أيبكالدينقطب

هـ،968-6)30بالهندالإسلاميةدلهىسلطةمؤسص!

مماليكالدولةهذهسلاطينوكانأم(.6021-092

مابفضلالمكانةهذهإلىوصلوا،محتلفةأجناسمن

أيبكالدينقطبوكان.وكفاءةشجاعةمنبهاتصفوا

الدين-لشهابمملوكا-الهندفيالمماليكسلاطينأول-

-2021هـ،206-)995الأفغانيةالغوردولةسلطان

تركستاني.أصلومنأم(.02ء

مشةتادينمعركةفيالحربيةوبراعتهشعجاعتهتجلت

شهابوكافأه.والراجبوتيينالغوربينأم591هـ،588

فجعلالهند،فىالغورممتلكاتعلىلهنائباجعلهبأنالدين

أولالدينقطبويعتبرلاهور.منبدلآدلهىعاصمته

الهند،شماليالمسلميندولةلح!-يستق!!مسلمنسلصاأ

الإسلامية.دلهيسلطةباسمالتاريخشيعرفماويؤسس

ولما.شاهآرامابنهالحكمفىفخلفهالدينأقص!توفي

ليتولىألتصقالدولةرجالاممتدعىصغيرا،آرامكان

علىوتربعشاهآرامالطفلوطرددلهيإلىفجاء،السلطة

.أم121عامالسلطنةعرش
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قطبالقسطلانيأنظر:القسطلالي.الدينقطب

الدين.

قطبالنهروالي،انظر:.الئهروالىالدينقطب

الدين.

قطب.سيدانظر:سيد.قطب،

نقاطعدةعدىيطدقمصطدحالشماليالقطب

وأشهرها.أصشماليةاالقطبيةالمنطقةفيمنظورةغيرسطحية

الأقطابتشتملولكن،الشماليالجغرافيالقطب

اللحظي،الشماليالقطبعلىالأخرىالمهمةالشمالية

الشمالي،المغنطيسيالقطب،الشماليالتوازنقطب

الشمالي.الجيومغنطيسيوالقطب

المحيطمركزقربيقعالشماليالجغرافيالقطب

قادوقد.الطولخطوطتلاقينقطةفيالشماليالقطبى

القطبإلىبعثةيريأدوينروبرتالأمريكىا!تشف

الذي،هنسونماثيوالبعثةوضمت.الجغرأفيالشمالي

وأصطحبواالإسكيمومنوأربعة،لبيريمساعداكان

،أم269عاموفي.أم909عامالكلابمنفريقامعهم

منبنيتوفلويدبيردإيفلينريتشاردالأميرالوصل

وفي.طائرةمتنعلىالشمالىالقطبإلىالمتحدةالولايات

أولنوتيلوسالامريكيةاسحفينةأصبحتأم589عام

وفي.الشماليالقطبجليدتحتالقطبإلىتصلغواصة

شخصأولاليابانمنيومورانآوميأصبحأم789عام

بالرحلةقامقدوكان.بمفردهالشماليالقطبإلىيصل

.الكلابتجرهامزلجاتعلى

محورتلاقىنقطةفييقعاللحظيالشماليالقطب

وتهتزسطحها(.معالارضعبرينفذوهمى)خطالأرض

تحركفىمتسببةمحورها،حولدورانهاعندببطءالأرض

41حواليالقطبهذاويقضي.اللحظيالشماليالقطب

منتظمغيركرفيالساعةعقاربباتجاهالدورانفىشهرا

أقلمنالدائرةهذهقطرويتفاوتتشاندلر.دائرةيسمى

.م21نحوإلىسم3.من

تشاندلر.دائرةمركزفييقعالشمالياللوازنقطب

مأ009عامومنذ.الجغرافىالشمالقطبموقعهويحدد

اتجاهفيسمأ5سنوئايتحركالشماليالتوازنقطبظل

فيطفيفةتغيراتالحركةهذهسببتوقد.الشماليةأمريكا

.الأرضحولوالعرضالطولخطوطنقاط

إبرةإليهاتشيرالتيالنقطةالشماليالمغنطيسيالقطب

هذاينحرفأنويمكن.الشمالعنالباحثةالبوصلة

عامففى.قليلةأعوأمخلالكيلومتراتعدةالقطب

منبالقربيقعالمغنطجسيالشمالطالقطبكانأم079

الشمالية.كندافيباترستجزيرة

ثولمنبالقربيقعالشماليالجيومغنطيسيالقطب

طبقاتفي،للأرضالمغنطسيالمجالويشيربجرينلاند.

النقطة.هذهباتجاهأسفلإلىالعليا،الجو

الشمالي.القطبيالمحيطأيضا:انظر

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الشماليالقطىالمحيطأدوينروبرت،بيريالأرض

الشماليةالقطيةالمنطقةالعواصةفلويد،بنيت

ألكسمدرماتيو،هسمونالجغرافيةالكشوفإيفلينريتشاردبيرد،

إلىتيرخلالىمنيدخلموصلالكهر؟فيالقطب

الأقطابوأغلبمنها.يخرجأوإلكترونيةأوكهربائيةأداة

وأقضبانأوألواحهيئةعلىمشكلةفلزيةقطعالكهربائية

.الأسلاكمنشبكةأوأسلاك

والاخرموجبأحدهماكوبائيانقطبانبطاريةلكل

البطاريةتقومخارجيةدائرةإلىتوصيلهاوعند،ممالب

وتسفبسحبهالتيارهذاالأقطابوتجمعتيار.بإنتاج

ما.أداةفىلاستخدامهالبطاريةخارج

وأقطانالكهربائيةالصلبةالحالةولأدواتللصمامات

الخارجمنالأقطابهذهعلىالجهودتطبيقوعندأكثر،

الكهربائيةوالمجالاتالمطلوبةبالجهودوتحتفظتنشئفإنها

بتغييرداخلهاالتيارسريانفيالتحكمويتم.الأدأةداخل

الكهربائية.الأقطابعلىالمطقالجهد

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

اسكوبائياالضوءالمفرغالصمامالبطارية

النيونالقوسضوءالكهربائيالتحليل

خط،البوصلةبمالأرضانظر:المغئطيسى.القطب

الشمالي.القطب؟الجنوبيالقطببمالمغنطيسيالاستواء

الأرضانظر:.الجنوبيالمغنطيسيالقطب

الاستواءخطإيضاحى(؟)رسمأشاركتيكاالأرصلى(،)معنطجسية

الجنوبي.القطب؟المغنطيسي

خطانظر:.الشماليالمغنطيسيالقطب

الشمالي.القطبالمغنطيسى،الاستواء

مكان)تحديدعلم،الفلكانظر:السماويان.القطبان

السماء(.فىسماويجرم

العربيةالبلادفيالبريالحيوانان!:.كراكالقطة

اللاحمة(.)الثدييات
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اشرظءالحليجومياهاحصرليمقاشارخ!اويطهرقطرعاصمةالدوحةللدينةعاممنظر

قطرولةفى

منالغريالساحلمنتصففيتقع،عربيةدولةقطر

دائرتيبينالعربيةالجزيرةشبهشرقي،العربيالخ!يج

45055طولوخصشمال!1426و.27452عرض

الشمالباتجاهتمتدجزيرةشبهوهيشرقا.4551.و

جزرأشعهرهاالجزرمنعددويتبعهاالعربيالخليجداخل

والسافليةوالعاليةوركنوالبشيريةوشراعوهحالول

منويحدها2.كمأ1)473تبلمساحتها.والأسحاط

الشماليةسعواحلهاوتفتحسلوىخليجالشرقناحية

فتتصلالجنوبناحيةمنأما،الخلئالعربيعلىوالغربية

المملكةتحدهاحيثالعربيةالجزيرةبشبهضيقةرقبةبواسطة

.المتحدةالعربيةالإماراتودولةالسعوديةالعربية

الحكمنظام

كماتانيآلأسرةمنبالوراثةأميريحكمهاإمارةقطر

.المعدلالمؤقتالأساسيالنظاممنالأولىالمادةتنص

ويصدرهاوالمراسيمالقوانينيعتمدالدولةرأسهووالأمير

رئاسةويتولىالشورىمجلسوأعضاءالوزراح!ويعين

ويقوم.المسلحةللقواتالعلياوالقيادةالوزراءمجلس

الأميربمعاونة-العلياالتنفيذيةالهيئةوهو-الوزراءمجلس

سلطهاته.وممارسةمهامهأداءفي

ويختصعضوا03منالشورىمجلسيشكل

التىالقوانينومشروعاتللدولةالعامةالسياسةبمناقشة

الميزانيةومناقشةللأمير،رفعهاقبلالوزراءمجلسيقترحها

الاراءوتقديمالرئيسيةالعامةوالمشروعاتللدولةالسنوية

بشأنها.والتوصيات

المعدلالمؤقتالأساسيالنظاممن)65(المادةتنص

اختصاصاتهمأداءفىمعستقلونالقضاةبأنللحكم

العدلية.والمحاكمالشرعيةالمحاكمبينوينقسمون

للمسلمينالشخصيةالأحوالفىتفصلفالأولى

اختصاصها.ضمنالواقعةالجماياتووالحدودوالحقوق

وهيالالحستئنافمحكمة:إلىشتقسمالعدليةالمحاكمأما

ومحك!ة،ونهائيةملزمةوأحكامهاقضائيةسلطةأعلى

والمحكمةوالعمالالعملقضايافيتفصلالتيالعمل

الجزئيةوالمحكمة،المدنيةوالمحكمة،الكبرىالجزئية

.الصغرى



عدةإلىالبلادتقسم،الإداريالتنظيمحيثومن

الدوحة:وهي-واضحةغيرالجغرافيةحدودها-بلديات

وأموالوكرةالشمالومدينةومسيعيدوالخوروالريان

المدنبعضفىفرعيةمكاتبمعمحمد،صلال

مدينةمقرهمركزيبلديلمجلستتبعوكلها،الأخرى

والزراعة.البلديةالشؤونوزارةعليهتشرفالدوحة

بمدينةالسكانيوالتمركز،الدولةمساحةصغرولعل

والمرافق،للخدماتالكاملالمركزيوالتمويل،الدوحة

علىالإداريالتركيزمبدأعلىأكدتعواملكلها

العاصمة.مستوى

السكان

المعاضيدمنهاعربيةقبائلمنالقويونينحدر

والمهاندةوالبوكوراةوالسادة(سويدي)جمعوالسويديون

والمناصيرهاجروبنووالبوعينينوالكبسةوالبنعليوالمسلم

نجدمنالبربطريقالقبائلهذهكلوفدتوقد.وغيرهم

وهم-الهولةبعضقدمكما،العمانيالبرومنوالإحساء

صغيرةنسبةوتنحدر.إيرانساحلمن-عربيةأصولمن

عصربداياتومنذسوداء.إفريقيةأصولمنالقطريينمن

فيقووأخذتومصادرهاالهجرةمعدلاتتغيرتالنفط

وثقافاتجنسياتمنالوافدينمنكبيرةأعداداستقبال

سكانيخليطخلقإلىأدىممامختلفةودياناتولغات

الشريحةأعدادوارتفعتالسابقالتجانسإلىإضافة

ثلثينحونسبتهابلغتحيث-الذكورمنأغلبها-الوأفدة

العمالةعلىالطلبوبسبب.ام299عامالسكان

عامألف03نحومنالسكانعددارتفع،الوافدة

عامألف111وإلىأم،069عامألف5.إلىام059

ألفء09وإلى،م0891عامألف062إلىثم،أم079

بنسبةاسمكانزادوبذلك.أم699عامتقديراتحسب

أنالمتوقعومن.ام059عامفيعليهكانعمامرة17

الدوحةمدينةمنلجانبجويمنظر

235!ر

القطريةوالثقافةالإعلاموزارةمبنى

بنهاية%.43حوالىإلىالسكانيةالزيادةمعدلينخفض

سعدىسوفذلكومع.العشرينالقرنمنالتسعينيات

والعشرينالحاديالقرنبدايةمعنسمةالمليونقطرسكان

.الميلادي

651.إلىالسكانيةالكثافةمعدليصل

الدوحةفيملحوظبشكلويرتفع2/كمنسمة

من84%منيقربمايسكنحيثالريانوضاحيتها

الدوحةمدينةفيالحديثةالمباني



موجزةحقائق

لدوحة.ا:صمةلعاا

العربية.أطغةا:للدولةالرسميةاللغة

قطر.دولة:للدولةالرسميالاسم

جنو!شمال:المسالاتأبعد2.كه437.11:الملساحق

كم.378الساحلامتداد.كم81غر!شرق،كما85

سداخلهاكبرىدائرةالشعار::اللو!نمنيتألم!:الدولةعلم

مساحةبينهماصعرىدائرةالقانىوالأحمرالأبيض

قطر.دولةعليهامكتوب.أسهمتسعةتفصلهما

الداحليةالدائرةتحتوي

سيمينعلىالصغرى

تهحرماءلينهمامتقاطع!!

!تمو،شراعيةسمينةعليه

ا،ير.1حالبهماعلىلحلتان

الأاجاداالأعلاهـالحصراء،ا:الزراعية:الرئيسيةالمنتجات

االأسمدةصشاعة:المناعية.الحصراواتومنتحا!ا،

والإسمتوالصلبوالحديدالحفطيةوالمحتحاتالكيميائية

اللؤأ!.وامشحراجأعبيعياالغاروسوائلواكشروكيميائيات

الحديد.،الطبيعىالغاز،الحامالسفط:التعدين

قطريريال.463-الأمري!ص)الدولارالقطري:الريالالعملة

أم(.89!عام

السكاني:الإحصاء

السكاليةالكثافة،سسمة000.095أم()699:السكانعدد

،%4.19المدنس!!الى:السكانيالتوزيع20سسمة/كم615.

.8%.5الريم!سكان

.20.35أدلإدات،6./.894الذكورد!لأ99)4الجنس

(م0102)نمممة،718632م(:002)0ناعددتوقعات

لسة.44:السكانيةالمفماعفةفترة.نسمة8475)50

الهنودتميودأغص!إاأم()599:الرئيسيةالعرقيةالمجموعات

العر!ث!الملبينيونوحديتاوالإيرانيود،والباكستانيولى

الاجنمية.الجالياتوبعصالآخرون

.آخرون%5،مسلمون%59:(5991):ينىلدالانتماءا

الريان236،.131الدوحة)8791(:الرئيهـيةالمدن

سحمة.111221مسيعيد747،25)الوكرة.939،91

مهمةإحصائيات

8.17)4991(؟شحص0012،لكلالمواليد:معدل

2(.5:العالمي)المعدل

)المعدل6.1)1491(:شحص1).00لكل:الوفياتمعدل

3.1(.العالمى

)4991(:شحص000.1ل!!:الطبيعيةالزيادةمعدل

1(.7.5العالمي)المعدل.216

محبةامرأةل!ط!الإنجا!)متوسطالخصوبةمعدلإجمالي

8.2.أم(:499

.1.82(:99)4شحص00071لكل:الزواخمعدل

.أإ:أ)499شخص0،01لكل:الطلاقمعدل

سمة..574الانتىبمسة107(:الذكر99)4الأعمارمتوسط

1(:)299شخص000.001لكلللوفاةالرئيسيةالأسباب

36،والتسممالإصالات9.6،5الدوريالجهازأمراض

ماحالات4.1،2(الحميدةالنيوبلازمادلكفي)بمانيوبلازما

أمراض5.7،التسفسيالجهازأمراض،1.11أسلادةابعد

3.7،المناعةواضطراباتوالتغديةالأيصواالصماءالغدد

.9.01محددةغيرحالات.4،3الهضمىالجهازأمراض

:(991-9916)5ايزانية:لوطنياالاقتماد

الحام)الزبتقطريريال000000.4،2.9:الإيرادات

75%(.حوالى

ورواتب)أجورقطريريال000002173721،:المصروفات

بم%714.اشأسماليةالدولةتميةستساريعبم4.44%

.%72.التعليم.8%،1والصحيةالاحتماعيةالحدمات

09.3.لم؟..0002أم(:599قائ!ا)خارحي،العامالدين

أمريكي.دولار

الزراعةذلك(.حلافيذكرا3ماالمتري)لالطر:الإنتاج

قويريال،لألفالإنتاج)سمة:الاسماكوصيدوالغابات

علف،898.421الألبان:مشجاتالحليصأم(499

(الحبوبعدا)ماالمحاصيلمنوغيرهاحضراشات،39لا392

،314.92وتمورلواكه،48547ألقارلحوم73،.721

،7481.حبوب،23451ليضط360،28ود:اص!لحوم

ضألى،000.185أم(599الحيةالحيوانات)عدداماضية

صيد،بقرة.00013ح!ل،46؟005ماعز،000016

المحاجروأعمالالتعدين49960ام()399الأسماكا

هذا06).00كبريت،000009جيرأم(:9)39

والحصى.والرم!!الجبسمركمياتإلى،لإضادة

كيميائيةمنتحات1(:399عامالقطريبالريال)القيمةالتمنيع

07/997،/0،0معدليةمنتحات000007896،2

وملابسمنسوحات541،)000.002معدنيةغيرمشحات

ليتمغومشروباتأعذية00،60286).00

والاثاثالأخشابمشجات000002،275

.000.006.521ورقيةمشجات،00563.1لم...

سكميةعير،وحدة21)024(:سكية91)29إنشاءات

614.1

1(:9!)4.واطاساعة)كالكهرداء(:)استهلاكالطاقةإنتاح

خاملفط85.5(."لم.""،"")"085.5لم.."؟"""

،)0.087.9154991".5991()برميل

(4991متري)طننفطةمنتجات21(،.000.045

مكعب)مترطبيعىغار7(،000.10)هلم000.912

.13(.005،"..،"".)13لم005،"..،.."1(499

عامالفمادقفينرلواالذينالسائحين(:عددأ)87!السياحة

3991000.061.

الدوحةكورنيت!علىالحديثةالفنادقأحد



،292ر568:الجملة1(0)889للسكانالاكمصاديالنشاط

منالإسهام)معدلات%7.53:السكانلكلالنشاطمعدل

البطالة%!ا21.الاناث8%،80.سنة64إلىسنة51

%(..5،أم()869

العاملةوالقوىالإجماليالوطنيالنابخبنية

من%القوىاجمالي%بالقيمة

العاملةالقويالعاملةالقيمةر.قمليون

0921،1445،46،1الزراعة

76.2لى831657لأا،0النفطيالقطاع

3.621627201.61لم275التصنيع

413246912)28.19"الإنشاءات

3453.1672.33،1العامةالمرافق

6597.3877.111.4النقل

711..107.46234لم083التجارة

61.2)811721.)6503المالية

والحدماتالعامةالادارة

059.66.6206529411،15والدفاع

أخرى

أ".،.292)1865""،.001.62المجموع

بم.146()869العائلةحجممتوسطومصروفاتها:العائلةدخل

؟%8.08والرواتبالأجور؟متوافع)غيرالأسرةدخل

أخرى%؟65.حرةأعمال%،ا60.واستحقاقاتإيجارات

،%ا3.9نقل7.28%،طعام1(:)399المنصرفات3%بم

.%أ2،صحة6.7%،تعليم%،أ60.ملابس%،أ.42سكن

الأراضى%؟5.4والمروجالمراعي)4991(:الأرصاستغلال

والصحراءالبناءأراضى%،.7،دائماتزرعوالتيالزراعية

.%7.49وكيرها

الجارية()الأسعارالتجاريالميزان

14911أ!112أ!112أ!111أ!11"أ!191

5)154!04746.112134لم24!2لأ،هـ82.4112لأ3،قلىيالمليولى

%1402%261لم21%)22،أ2112120%(م!2%أالمجمو!س%

)آلاتقطريريال7لأ.000.61،"."1(:99)4الواردات

غذائيةمواد%812.مصنعةسلع7،93.نقلومعدات

.3%(.4خاممواد7%،كيميائيةمواد%،23.1حيةوحيوانات

المتحدةالولايات%،43.1أليابان:الرئيسيةالوارداتمصادر

المتحدةالعربيةالإمارات،%1،،3المتحدةالمملكة،6.01%

إيطاليا5%،السعود!ةالعربيةالمملكة6.6%،ألمانيا.%6،9

9.3%.فرنسا%،34.

الكيميائيةالأسمدةمصنعفيالتحميلميناء

قطرىريال11!،1:00،200،453()499الصادرات

كيميائيةمنتجات81%،.2نفطةومنتجاتخام)نفط

.5%.9مصنعةسلع%،ا4.0

تايلاند%،.454اليابانام(:)989الريمسيةالتصديرجهات

العربيةالإمارات.3%،6الجنوبيةكوريا%،4سنغاقورة%،5

العربيةالمملكة%،72.الهند%،72.إيطاليا.3%،4المتحدة

.%52.السعودية

والاتصالاتالنقل

كما080الإجماليالط!ولام(:)889الطرق:الن!ل

ركابسياراتام(:99)4المركبات%(،63)المرصوف

الملاحة63،و08،وحاملاتشاحنات،521)007

إجمالي65،فأكثحطن01)0سفن)2991(:التجارية

(91)59الجويالنقل635،ر058لالطنالثابتالوزن

بالطنبضاعةشحن00،1000267622،اكمراكب

.امجدولةبرحلاتمطارات،2،003211،،0،اكمالمتري

،4الإجماليالعددأم(:)299اليوميةالصحف:الاتصالات

0،01لكلالتوزيعمعدل00020،7التوزيعإجمالي

1(:99)5الراديو؟أ16(99)2المجلات،551شخص

2.3لكلإجهاز018لى.،.الأجهزةعددإحمالي

الأجهزةعددإجمالي1(:9)59التلفاز(،أشخاص

الهاتفإ،أشخاص3.2لكل)جهاز000/052

(.أشخاص4.4لكل)خطخط031،،،0(:991)4

والصحةالتعليم

*م991-4ا399التعليم

نسبةطلابمعلمونمدارس

ال!ب

للمعلمين

58156566105222.9اسنة(ا)6-الابتدائي

9و365936815/356مشة(1-217)الشانوي

32817740.6المه!يالتعليم

7.611ر1636135العاليالتعليم

(ام)299طالا94672!اط!مدرسة261ماك،حكوبةمدارس

عمرمنالسكانمنالمئويةالنسبة1(:)869التعيميالمستوى

عددبلغ%،3.53نظامياتعليماينالوالمالذينفأكثر52

)مسوسط(إعدادي%89.ابتدائي%،3.42منهمالأميين

أخرى،%33.1الشانويبعدما،%33.1ثانوي،%%.،ا

من(الأميين)كيرالمتعلمينالسكارعدد(:991)5"الأميةمحو

الذكور.97%(،)4نسمة046).00فأكثرسنة15عمر

0002122المتعلماتالإناث)2.97%(،892ر...المتعلحين

9(.)%97

397لكل)طبيب718الأطباءعدد1(:99)4المحة

شخص(905لكلأسرير1118المستشفياتأسرةشخص(،

.6.17مولود0001لكلالأطفالوفياتمعدل

العاملةالعسسكريةالقواتعددإجمالي:المسلحةالقوات

،%أ3.5البحرية72%،)الجيشاأر08،)6991(

%(.ا72.الجويةالقوات

الإجمالىالوطنيالنابخمنمئويةكنسبةالع!سكريةالنفقات

الشخصنصي!3%(،العالمي)المعدل9.3%ام(:99)4

أمريكيا.دولارا582:العسكريةالنفقاتمنالواحد
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الدوحة.مدينةمنوحال!القطريةالنقدمؤسسةمبنى

السكانبقيةويتوزع.أم299عامالسكانإجمالي

سكانعنيختلفونلاوهمالبلادوقرىمدنعلى

وحالتهمدخولهممستوياتحيثمنالعاصمة

حي!السابقبمفهومهاالبداوةاختفتولقد.الاجتماعية

ولايزالوحولهاالمدنداخلالرعويةالقبائلاممشقرت

الرعوية.حياتهبمظاهريحتفظبعضها

أكثرها،جنسية06منأكثرمنالوافدونينحدر

والباكستانيينالهنودمنالاسيويةالمجموعةانتشارا

المجموعةتليها،الفلبينيينوحديثاخاصبوجهوالإيرانيين

قطربجامعةطلاب

منأكثرالوافدينمجموعةوتشكل.الغربيةث!االعربية

سنة.51سنفوقاقتصادياالنشطينإجمالىمن%08

بينماالحنيفالإسلاميالدينإلىالوافدينأغلبيةوينتمى

والبوذيةكالهندوسيةأخرىدياناتإلىبعضهمينتمي

أحياهاالتىاسملفيةوللدعوة.الختلفةبكنائسهاوالنصرانية

منالمواطنينعلىوا!تأثيرعبدالوهاببنمحمدالشيخ

البلاد.سكان

النفطتصديرمنالمتوافرةالماليةالمواردلتدفقوكان

للقطريينالاجتماعيةالحياةتحسنفيأثرهومشتقاته

قطردولةفيالتقليديةالسفنسباق
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لا!س!-،--!!

الدوحةمدينةكورنيشعلىعامةحديقة

الأتمجافيكبيرةوكميةنوعيةقفزاتوتحققتوالوافدين

إلىالأميةوانحسرت.أضقافةواوالإسكانوالصحةالتعليم

شخصا713لكلطبيبهناكوأصبجعلد،اأمنأقل

عليهترتبممافردا،905لكلبالمستشفياتوسرير

الخامسةدونالأطفالوفياتمعدلفىواضحأنخفاض

أعل36إلىأم069عامالمواليدمنأفالكل923من

.أم499عام6.17إلىثمأم099عاممنهمألف

منألفل!ط!34.إلىالوفياتمعدلانخفض،وبالمثل

منالمتوقعالغمروارتفعأم499عام6.1إلىثمالسكان

27ت!أم099عامسنة7.إلىأم069عامسنةه2

واشعايةالإسكانخدماتوشهدت.م4991عامسنة

مماثلة.نهضةوالثقافةوالرياضةالاجتماعية

السطح

إلىمتموجصخريسهلمنقطرسطحيتكون

واضحا،بروزابارزةتضاريسفيهتظهرلامنبسط

التيالمتناثرةوالتلالالبلادغربىالهضاببعضباستثناء

تقليديةعربيةخناجر

ويصلالبحر.سطحفوقم06عنارتفاعهايزيدلا

فىسجلالبحرسطحفوقأم30إلىارتفاعأقصى

منبالكثيرالسط!يتميزذلكومعالحمير.طويرمنطقة

والدوحاتالخيرانفيالمتمثلةالجغرافيةأظواهرا

التىوالقاريةالساحليةوالسبخاتوالرياضوالخلجان

بعضويوجد.المساحةإجمالىمن8%نحوتشكل

عنم04إلىبعضهاقيعانتنخفضالتىالدحول

الانتشار،قليلةوالأودية.الأرضسطحمستوى

تنتشركمااشياضباتجاهداخلياأمعضمهاويتصرف

وأشهرالغربناحية(الرملية)الشتطوطالفشوت

الجزيرةشبهجنوبفىأما،شويمةفشتأسمواحلا

اشملية.أحخباناظاهرةفتسود

السنويمتوسطهيتراوحجافصحراويمناخشلقطر

ترتفعالذييوليولشهرم35قينايرلشهرم.5517بين

إلىالأقصىالحديصلحيثملحوظبشكلحرارته

تتعدىلاالتىالأمطاربعضمعمعتدلوالشتاء.م50154

والتوزيع.الكميةفىكبيرتذبذبيم،المتوسطفىملم08

السنةطوالأضسبيةاالرطوبةمتوسطبارقفاالمناخويتميز

شتوية.قمةمع

قتصادلاا

القرنمنالأربعينياتحتىأعطرياألاقتصاد!طن

النشاطاتبعضعلىيقومتقليديا،الميلادياعغسرينا

الأسماكوصيدوالرعىكالزراعةالمحدودةالأوأجةا

فيالنفطعصردخولمنذالحالوتبدلاللؤلؤ.واستخراج

فيوفعالمؤثربشكلعائداتهأسهمتإذأم949عام

أثمرتالتيالشاملةوالاجتماعيةالاقتصاديةالنهضةتحقيق

الرفاهيةممستوىعلىانعكسوخدضياإنتاجئاتنوغا

الأفراد.ودخولالاجتماعية

الكريمةبالأحجارأسورة



.البحريالحقلمنالغازلاستخراجشيدتبحريةمنصات

الذيالإجمالىالوطنىالنابخعلىذلككلأنعكس

مساهمةوبلغت.أم499عامدولارمليار.177/لمغ

كانتبينماالإجمالىالوطنىالناتجمن31%النفط!شطاع

القطاعاتتطورتفقدللتنوعونتيجة.ام759عام96%

،أم499لعامالإجماليمن%96إلىلتصلالنفطةغير

ساهمتالتيوالتوزيعالخدماتقطاعاتأهمهاكانو

النفطية.غيرالقطاعاتإجمالىمن%ء7مناجمأكثر

القومىللدخلالرئيسيالمصدرالنفطقطاعويعتبر

المصدرةالحصةبلغتوقدللاقتصاد.الأساسيةرالدعامة

الحقولتنتجهاأم599عامبرميلألف087.915

الشرقيالعد:البحريةوالحقولدخانمنطقةفيالبرية

الغازتسييلهصنع
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الشحانية.محميةفيالنادرالمهامنقطيع

استثماروالأخير،البندقوحقلمحزموميدانوبالحفن

الدولمنظمةفيعضووقطر.ظبىوأبوقطربينمشترك

العربيةالأقطارومنظمة)الأوبك(للنفطالمصدرة

للنفط.المصدرة

3أم.0053الطيعىالغازمنقطرإنتاجبلغوقد

!ضوعمنالأولىالمرحلةمنالانتهاءبعدأم499عام

حقولوأكبرأضخممنيعدالذي-الشمالحقلغاز

بدءاالتصمديراتفاقياتبعضتنفيذولدأالعالمفيالغاز

بتنفيذالخاصةالانشاءاتوأكملت.أم799عاممن

الغازومعالجةللتصديرلفانرأسميناءمشروع

الغاز.وسوائلوالمكثفات

الكيميائيةالأسمدةممنع

.

--
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الصناعةمساهمةنسبةارتفعتالتنوعلسياسةونتيجة

عامالإجماليالوطنىالناجمن%أ62.نحوإلىالتحويلية

.أم399

علىيالقع!إبالريالوقيمتهاالصناعاتهذهوأهم

الاتي:النحو

قيمتهابلغتالتىالكيميائيةالمنتجاتصناعة-ا

000(007.896/2.

07)000.0.997قيمتهابلغتالمعدنيةالمنتجات-2

.000.006.286بقيمةوالملابسالمنسوجات-3

.000002.235والتبغوالمشروباتالغذائيةالمواد-4

.631ء.....والأثاثالأخشابمنتجات-5

.0002006.251الورقيةالمنتجات-6

.000.002.145المعدنيةغيرأضعدينيةاالمنتجات-7

مليون0585الكهرباءإنتاجللغحيثالكهرباء،8

الساعة.اكيلوواط

أكثرالمزروعةالمساحةوبلغتالزراعةتوسعتوبالمثل

تعادلريالآمليون092قيمتهماانتجتدونمألف95من

وشملت.أم9!4لعامالإجمالىالوطنيالناجمن%ا،ا

الأعلافتليهاومنتجاتهاالألبانالزراعيةالمنتجاتأهم

ولحوموالتموروالفواكهوالحبوبالخضراواتثمالخضراء

.والأسماكوالبيضوالدواجنالأبقار

والخدماتالسامنوالوارداتالصادراتقيمةوتمثل

لعاماالاجماالوطنيالنابخم!72%3.نسبتهما

إلىالصادراتقيمةوصلتوقد.أم499

كانالعامنفسفيقطريريال11.)000700.453

المشابهةوالموادالتشحيموزيوتالمعدنيالوقود-أأهمها:

ال!جميائيةالمواد2القيمةإجماليمن%2.81بنمسبة

المصنعةالسلع3%أ4.0بنسبةلهاالمرتبطةوالمنتجات

عامفىللنفطالمستوردةالدولأكبراليابانوكأنت..

ثم6.6%بنسبةالبرازيلتليها2.76%بنسبةأم199

آمميادولامعتوردتوقد.%.16بنسبةالجنوليةكوريا

التعاونمجلسدولتليهاالصادراتإجماليمن7%82.

الأمري!جةالدولثم%.67بنسبةالعرليةالخليبملدول

ريالآ7لأ.000.000.61الوارداتقيمةبلغتوقد

النقل،ومعداتللآلات7.93%بنسبةأم499عامقطريا

والورقية،والمطاطيةوالمنسوجاتالجلدية،المصنعةالسلعتليها

بنسبةالحيةوالحيواناتاسملإلغذائيةثم%،812.بنسبة

هي:أم499لعامالمصدرةالدولأه!اوكانت.%أ.23

،%301.بنسبةالمتحدةوالمملكة%،أ.43بنسبةاليابان

6.6%،بنسبةوألمانيا%،أ60.بنسبةالمتحدةأ!لاياتوا

العربيةوالمملكة،%9.6المتحدةالعربيةالإماراتودولة

.3%.9وفرنسا%،34.وإيطاليا،%5السعودية

تاريخيةنبذة

الحجريالعصرإلىقوجزيرةشبهاستيطانيعود

مايؤكدويوجد.م(،ق0004-0008)الحديث

واكتشفت.العراقجنوبفيالعبيديةبالحضارةعلاقتها

القطريبالسوقوالفواكهالخفراواتمنأنواع

محليا.المنتجةالخضراواتمنمجموعة
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السمكسوق

معظمهافي-للإسلامالسابقةالأثريةالمواقعبعضأيضا

برأسالأسماكصياديوقريةعويناترأسماعدا-مدافن

.أبروق

موكبقطردخلتالميلاديالسابعالقرنأواسطومنذ

تحكحم!هاالشالمحتلفةمراحلهاوعاشتالإسلاميةالحضارة

العصرإلىتعودالتيمروبوقريةكقلعةالاثاربعض

قطردخلتالميلاديعشرالسادسالقرنومنذ.العباسي

متصلة.قرونأربعاستمرالذيالعثمانيالنفوذدائرة

ثانيبنمحمدالشيخاتخذ،ام085عاموفي

قواتوجودعلىالعثمانيينمعواتفقللحكممقراالدوحة

ثانيآلمحمدبنقاسمالشيخوخلفالبلاد.فيترابطلهم

يعتبروهوالبلادحكمفيوالدهام(أ-139)878

وبعد،العثمانيالحكموبزوال.للإمارةالحقيقىالمؤسس

عامبريطانيامعالحمايةاتفاقيةوقعت،الآولىالعالميةالحرب

وتمالنفطعصرقطردخلتأم،939عاموفي.أم619

،أم689عاموفي.أم949عاممنهشحنةأولتصدير

الخليجلدولكونفدرالياتحادلانشاءالمنطقةدولسعت

نفسمنيوليو7فيللاتحادالأعلىالمجلسووافق.التسع

المجلسلرئاسةحمدبنخليفةالشيخاختيارعلىالعام

الكونفدرالي.للاتحادالتنفيذيةالهيئةبمثابةكانالذيالمؤقت

الأساسيالنظامصدرالتسعالإماراتاتحادقيامتعثروعندما

لأحكاموتنفيذا.أم079أبريل2فيقطرلدولةالمؤقت

الوزراءمجلسرئاسةحمدبنخليفةالشيختولىالنظامهذا

مجلسأولشكلثم.للحاكمنائبامهامهإلىبالإضافة

منالثالثوفي.ام079مايو28فىقطرلدولةوزراء

فىقطردولةاستقلالخليفةالشيخأعلنأم719سبتمبر

كانتالتيالحمايةاتفاقيةبذلكمنهياالتلفازعبرخطاب

،أم729فبراير22وفي.أم619عامبريطانيافيوقعت

أميرابوصفهالحكممقاليدحمدبنخليفةالشيختسلم

الأميريالمرسومصدرام779مايو31وفيقطر.لدولة

ووزيراللعهدولياثانيالخليفةبنحمدالشيخسموبتعيين

المسلحةللقواتعاماقائدامنصبةإلىبالإضافةللدفاع

الحكمتولىام،599يونيوهـ،أ614محرموفي.القطرية

ثاني.الخليفةبنحمدالشيخ

تاريخ.قطر،:أيضاانظر

الموسوعةفيعحلةذاتمقالات

الخليجيةالمنظماتثانيآلعبداللهبنعليبنأحمد

العربيةالمنظماتاحربيةاالدولجامعة

الجزيرةفيالأثريةالمواقعالتانيةالخليجحرب

العربيةثانيآلخليمةبنحمد

اللادفىالبريالنباتالعربيةالبلادفيالبريالحيوان

العربيةثانيآلحمدبنخليفة

النفطالدوحة

الوكرةمسيعيد

الإسلاميةالمنظمات

الموضوعصرعنا

الحكمنظام-أ

السكان-2

السطح-3

الاقتصاد-4

تاريخيةنبذة-5

قطر.ماخصمى-أ

نفطها؟يوجدوأين؟س!!طرخصائصأهمما-2

بقطر.الشورىومجلسالدولةرأساختصاصاتعدد3

ولماذا؟قطر؟سكانأغلبيةيسكنأين-4

القطرية؟التحويليةالصناعاتأهمما

قطر.اقتصادياتفيالنفطدورالترح6
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قطردولةتاريخ

فيعضو،مستقلةعربيةدولةقطر.طردحقطر،

مجلصفىوعضو.المتحدةالأموفيالعربيةالجامعة

جزيرةشسبهأرضهاتشكل.العربيةالخليجلدولالتعاون

بلدانهاأشهرومنالدوحةعاصمتهااليد،بابهامشبيه

الرسميدينها.النفطحقولمنطقةوهيودخانالزبارة

كما،المعروفةالقطريةالثيابقطرإلىتنعسب.الإسلام

شعراءعنهاتحدثالتىالقطرياتالنجائبإليهاتنحسب

.العرب

لقطرالقديمالتاريخ

الحجريأحصراإلىقطرجزيرةشبهاستيطهانيعود

مجموعاتمنويستدل.م(.ق0004-0008)الحديث

تعاقبعلى،المكتشفةالحجريةالعصورأدواتمنغزيرة

الألفمنذالبلادفىمستقرةحياةوقيامعديدةأجيال

بالحضارةعلاقتهايؤكدمايوجدكما.الميلادقبلاشالغ

أمحراق.اجنوبفيالعبيدية

،عديدةبقرونالإسلامظهورقبلقطرالعالمعرف

أصلسأوشىبلانيوس،الرومانىالمؤرخمؤلفاتفىووردت

ورعياستقرارموطنالجاهليةفىوح!انت.بطليموس

:قدغيرها.وقيسوعبدوائ!!بنبكرم!لقبائلوترحل

انطلقتومنهاعثةور،الرسولعهدفيال!سلامفيدخلت

فارسجنوبىإلىبحراالإسلامىالفتحعلعوثبعض

والسند.وكرمان

كانت،العباسيالعصرمنالمتلاحقةالفتنفترةوفي

فيهاترعرعالتيالخليجعلىالعربىأصساحلاللدانبينقطر

فىأمرهمتلاشىحتىالقرامطةثم،دعوتهموراجتالزج

.للهجرةالسالغالقرن

العمانيوننبهانبنواستولىالهجريالثامنأغرناوفي

كثيربعدهمعليهاوتناوببها،مقامهميطلولمقطر.على

مأ517عامفي.تاريني،عمانانظر:.البحرينيينمن

العربى.الخليجاجزاءبقيةضمنقوعلىالبرتغاليونامحتولى

القانونيسليمانالعثمانيالسلطانأرسلأم537عاموفي

البرتعاليين،لطردمصرواليباشاسمليمانبقيادةأسطولآ

منوطردهمالبرتغالبنعلىالقضاءمنالأسطولهذاوتمكن

وقو.والقطفالبحرينعلىواستولىالبلادهذه

بنعبدالعزيزاممتولىالأولىالسعوديةالدولةفي

إحداهماحملتيزلهاجردأنبعدقطر،علىمحمد

عاموالأخرىعفيصانبن!مليمانهـبقيادةأ202عام

أهـ267عاموفي.عفيصانبنابراهيمهـبقيادةأ802

بنفيصلالإمامعهدفيغزوه!لقطرالسعوديونأعاد

إلاالسعوديالأميرفأمنهمالامانثانىآلوطلب،تركى

العثمانيةالدولةتدخلتفقدطويلا،يدملمذلكأن

الأميرينبينوقينزأعإثروقطرالأحساءعلىواممتولت

فيصل.بنوسعودفيصلبنعبداللهالشقيقين

قطرفيثانيال

كان.ثانىآلأسرةمؤسسمحمدبنثانىالشيخيعد

بلادضدحربهفىالبحرينلحاك!اعونخيرثانيأصشيحا

نقل.أم782عامفارسبلادضدانتصاراحقةطإذ،فارس

المنامةإلىالزبارةمنعاصمتهخليفةأ!آسلمانأسشيخأ

قطر.علىحكاماثانىآلوأصبحبالبحرين

الحقيقىالمؤسسثانىبنمحمدبنقاسمالشيخويعد

لوالدهنائباعمل،الساسةكبارمنكانفقدقطر،لدولة

عمل.كبيرةسياسيةودرايةخبرةأكسبهممامحمدالشيخ

موحدابلداقطرت!صنأنعلىثانىأ!آقاسهاالشيخ

فينفوذهاازدادالتىبريطانياتدخلاستدعىممامستقلا،

ونة.اثاتلك

قاسمالشيخرسمياقطرإمارةتولىأم878عامفى

نأبعدقاسمالشيخنجملمع.والدهوفاةبعدمحمدابن

التيالضريبةدفععنوامتنع،شعبيتهوزادتق!!وحد

قاسمالشيخنجبمبروزأثار.البحرينلحاكميدفعهاكان

الدولةفارسلتعليهمينقضأنمنالعثمانيينمخاوف

ترسلأنالكويتمنوطلبتعليهللقضاءجيشاالعثمانية

السيرفيتلكأالكويتيالجيشأنإلا،للمساعدةجيشا

قاسمالشيخانتصروقد.العثمانيالجيشوصلحتىعمدا

والحكمالبلادامشقراردعائموأرسى،العثمانيينعلى

.الفترةهذهفيثانيلآل

التقربالعثمانيةالدولةحاولت.البريطانيالتدخل

دولمععلاقاتهاتسويةفيتساعدهاعلهابريطهانياإلى

ووقعتقطر،فيحقوقهاعنلبريطانيافتنازلتأجلقانا

هوالحكمفيقاسمالشيخيبقىأنعلىبذلكاتفاقية

قطربينالنزاعفيبريطانياتدخلتكما.وأولاده

البحرينحاكمبينمعاهدةهناككانتفقد،والبحرين

أعمالأيأوحربأيقيامبعدمتقضىوالبريطانيين

الخارجيةالبريطانيةالحمايةالخلئمقابلفيقرصنة

فيظبيوأبوالبحريناشتراكبريطانياوفسرت.للبحرين

فطلببينهما.المبرمةللمعاهدةنقضلأنهقطرضدحربهما

كليسلمأنالبحرينحاكمالخلئمنفيالبريطانىالمقيم



فأحرقهاالبريطانيالبحريللقائدأسرتهتملكهاالتيالسفن

وطلبالمحرقمدينةفيماهرأبوقلعةودمرواالبريطانيون

لحاكمغرامةدفعظبىوأبوالبحرينحاكميمنالمقيم

القائدوقعام868عامسبتمبرمن21وفيقطر.

فيسلاممعاهدةثانيالمحمدمعنيلليالبريطاني

.الحربقبلعليهكانلماالأمرأعادتالدوحة

حكمأيامأم509عامداخليةوفتنبقلاقلقطرمرت

سعودالالعزيزعبدللملكالفضلويرجع،ثانيالقاسم

قاسمالشيخمساعدةفىالسعوديةالعربيةالمملكةملك

إلىايلاموروإعادة،الفتنوإخمادالخلافاتتلكحسمعلى

الملكينافسهمأنمنالإنجليزخشىوقدنصابها.

التى،دارينمعاهدةمعهفوقعواالخليجمناطقفىعبدالعزيز

.أم159ديسمبرفيالقطيفمعاهدةباسمأيضاتعرف

تحتقطرتظلبأنتقضىقطرحاكممعاتفاقيةوقعواكما

الاتفاقية-هذهعلىبناء-قطرواستمرت.البريطانيةالحماية

الذيالعاموهوأم719عامحتىالبريطانيةالحمايةتحت

.التاماستقلالهافيهنالت

خليفةالشيخالسموصاحبتقلدأم729فبرايروفي

الشيخابنهبعدهمنالحكموتولى.الحكممقاليدثانيآل

قطرانظر:.ام599يونيوفىثانيآلخليفةبنحمد

(.تاريخية)نبذة

حديئاقطر

استقلالهاقطرنالتأنبعد.الحارجيةالعلاقات

المنطقة،دولمنجيرانهامعقويةعلاقاتخلقإلىسعت

بدأتوقد.العالمأقطاروسائرالعربيةالبلادبقيةويم

عامالعربيةالدولجامعةإلىبالانضمامالخارجيةعلاقاتها

.الاستقلالفيهنالتالذينفسهالعامفيأيأم719

.المتحدةالأمفيعضواأيضئانفسهالعامفيأصبحتكما

دولمنجاراتهامعقواشتركتأم819عاموفي

العربية.الخليجلدولالتعاونمجلستكوينفيالخليج

العسكريالأمنلتحقيقجيرانهامعمتعاونةتعملوظلت

فقدذلكإلىوإضافة.والخارجيالدأخليوالاقتصادي

العالميةالاقتصاديةالمنظماتبعضإلىقطردولةانضمت

للنفطالمصدرةالدولمنظمةفيالمهمينالأعضاءمنفهى

(.)ايلاوبك

القديم،تاريخهامنذقطراقتصادأعتمد.الاقتصاد

التقليديةالحرفعلى،القرنهذامنتصفقبيلوحتى

النفطعلىيعتمدالبلاداقتصادوأصبحاللؤلؤ.صيدوعلى

.م9391عامفىاكتشافهمنذ

ملكيةآلتالعشرينالقرنسبعينياتأواسطومنذ

علىالعملفيوبدأت،القطريةالحكومةإلىالنفطصناعة
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أقطارأغنىمناليومقطروتعد.ومنتجاتهإنتاجهتطوير

الفرد.دخلمتوسطحسبأسمالعا

رغمكبيرا،أهتمامابالزراعةقطردولةتهتم.الزراعة

فيالبلادنجحتوقد.للزراعةتصلحلاأراضيهاأغلبأن

يغطىالمحلىالإنتاجأنلدرجةالخضراواتمنكثيرإنتاج

المواطنيناهتمامعلىساعدومماقطر.سكانكلحاجة

لكلمقابلبلاالمحسنةالبذورتقدمالدولةأنبالزراعة

والأسمدةالحشريةالمبيداتلهمتقدمكما،المزارعين

الدولةتقدمهاالتيالمساعداتهذهجذبتوقد.اللازمة

،المجالهذافىللعملالناسمنكبيرأعدداللمزارعين

.الخضراواتجانبإلىالفواكهزرأعةفازدهرت

وتصفيته،النفطعلىأساساقطرصناعةتقوم.الصناعة

والعقاقيرالأسمدةوتشملوتصنيعها.مشتقاتهإعدادوعلى

النفطصناعةوتعادلوغيرها.والبلاستيكوالعطور

النفطإلىوإضافة.الكليقطردخلمن%7.07ومشتقاته

ومصانع.والبلاستيكوالإسمنتللحديدمصانجعفهناك

قائمةفيالثانيةالمرتبةفيالأسمدةوتأتى.للأسمدةضخمة

قطر.دولةفيالتصدير

"الإمارةنظامعلىقطرفيالحكميقوم.الحكمنظام

مجلسوشكونالوزراء،مجلسبتعيينيقومأميروللبلاد

هناكالوزراءمجلسجانبوإلىعضوا،71منالوزراء

ويأتي.الحكمدفةإدارةفىالأميريساعدشورىمجلس

التشكيلوشكون.التعيينطريقعنألمجلسهذاأعضاء

عضوا.03منالشورىلمجلسالحالى

اممتمرأم939عامالنفطأكتشافمنذ.السكان

الدولمنوأغلبهمواضحبشكلقطرإلىالوافدينازدياد

قطرسكانعددأنالإحصائياتوتوضح.المجاورةالعربية

ما059عاممنالممتدةالفترةخلالمرة02تضاعفقد

سكانمن%59أنأيضاتوضحكما.أم099عامإلى

عربي.أصلمنقو

بينوالوعيالتعليمنشرإلىقطردولةتسعى.التعليم

بدأوقد.المواطنينلسائرمقابلبلاوتقدمه،الشعبأفراد

فيواستمرأم259عامواحدةمدرسةنشاءبالتعليم

أضعافاالمدارسعددتضاعفحتىالمتلاحقالسريعالازدياد

عامإحصائيةوتوضح.الزمانمنعقودثلاثةخلالكثيرة

مدرسة.061بلغقدقطرفىالمدارسعددأنام099

أرجاءسائرفيالكباروتعليمالأميةمحوفصولوانتشرت

القراءةيعرفونالانالسكانمن08%منأكثرفأصبحقطر

التعليم.مجالفيمستمراالتوسعيزالولا.والكتابة

مابكلقطرفيالدودةاهتمت.العامةالخدمات

المجالفيفأنشاتالمجتف.أفرادورفاهيةسعادةيحقق

والمراكزوالمستوصفاتالمستشفياتمنعدذاالصحي
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كما،اللازمةوالأدويةالختصينبالأطباءوأمدتها.الصحية

وتسهلالبلادأطرافتربطاكبريةالطرقمنشب!صةأنشأت

الرعايةدورمنعدداأنشأتكماعناء.دودالمواطنينتنقل

وقدالبلاد.أهلمنالمحتاجينبشؤونتهتمالتيالاجتماعية

بئراخمسيننحوعددهايبلغارتوازيةآباراالدولةحفرت

المياهلامشخراجراشدروضاتباسمالمعروفةالمنطقةفي

ومحطةللكهرباء،محطةبهاأنشأتكما.العذبة

فيكم22بنحوالدوحةعنتبعدالمنطقةوهذه،للأسلاك

العربي.الجنوباتجاه

شاحةوميادينعامةأماكنحصذلكالدولةوأنشأت

!اأضخمةاالحكوميةالمبانيم!عددلبساءوقامتالمواطنين

:تقدم.الواط!!حاجاتفيهاوتؤدىالبلادشؤونمنهاتدار

مسا!سهماالإنشاءللمواطنينومساعداتقروضاالحكومة

سائرفيالحديةالمبانيانتشرتوقديريدونها.التيبالصورة

الدوحة.ان!:.أسدوحةاشيخاصةقطرأجزاء

الرخاءمنمزيدتحقيقعلىالقطريةالحكومةوتعمل

.القطريللشعبأضقدموا

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

قطراعريالحلئاالإسلام

اسمصااتاىآلحمدلرحليمةالعرليةالدولحامعة

الدوحة!الىآلحليفةسحمد

الموضوعصرعنا

لقطرالقديمالتاريخ-1

قطرفىثانىآل-2

الريطاليالتدحل

حديثاقطر-3

الح!صمدطامهـالحارحيةالعلاقات

السكارولاقتصاداب

لتعليما-رعهرراا-ح

العامةالحدمات-حالصماعة-د

أسئلة

قطر؟علىالاستيلاءم!العتمانيودتمك!كيرو-أ

خليفة؟لآلثاكطآلعلاقةما-2

اترح.قص!إا!دوا!ةالحقيقيالمؤلمسرتانىأ!آمححدشقاسميعد3

ذلك.

قطر؟حكمفىبريطايكاتدخلت!ي!-4

لالقطي!؟دارينمعاهدةعرتعر!ماذا-5

قح!إ؟دىالححمظامصتحدت6

.داكاشرحالفردرشاهيةيحققمالكلقطردىالدولةاهتم!-7

قاطعمستقيمخطأيطولالهندسةفيالدائر؟وو

فيالشكلحدودويلمسكرةأودائرةمركزمنيمر

فاصل.خطلأياسمأيضأهوالقطر.متقابلت!تنقطتين

قطرها.نصفطولضعفهوالكرةأوالدائرةوقطر

الدائرةمركزمنيمرفاصلخطأيطولهوالقطرونصف

الشكل.هذامحيطحدودعلىنقطةأيةإلىال!صةأو

الفاصل.الخطهذالمثلاسمأيفخاهوالقطرنصف

منعليهاالحصوليمكنالتيالتكبيردرجةعنيعبر

يضاعفالذيفالمجهربالأقطار.التلسكوبأوالمجهر

عنهيقال،المثالسبيلعلى،الأجساملأحدالظاهرالحجم

اثنين.ينقص!إالجسمي!جرأنه

.الكرويالجسمالمجهر،،الدائرة:أيضاانظر

خمارويه.:انفر.الئدىقطر

مجموعةمنالأسود،القارأيضاويسمىالقطران

الأسود.أوالداكنالبنىاللونذاتال!صثيفةيتيةإاالسوائل

يتمالتيالثانويةالمنتجاتمنالقطرانأنواعومعظم

الحجريالفحممثلالعضويةالمادةبتحويلعليهاالحصول

.مفيدةصناعيةمنتجاتإلىالخشبأوالنفطأو

الفحميالفرنبقطرانأيضاويعرف.الفحمقطران

أهمية.الصشاعيأغطراناأنواعأكثروهو،الحرارةعالي

فحمصناعةأثناءتئفثالتيالأبخرةامنتكثيفهويت!

ويستخدم.الكوكفحمانظر:.أغارياالفحممنأعوكا

والأصباغالمطهراتمثللمنتجاتخاممادةأغصراناهذا

والعقاقيرللماءالعازلةوالموادأجلاستيكارراصعصوأوا

الفحم.قطران:انف!إ.عيةالاص!إ

صناعيةلعملياتثانويمنتج.الفمتغويزقطران

ويمكن.الطاقةعاليغازإلىالحجريالفحمتحولمعينة

تغويزوقطران.الطيعيللغازبديلاالغازهذاالممتخدام

الكيميائيةالموادمنللعديدمصدرالحجريالفحم

العضوية.

الإتلافيللتقطيرثانويمنتج.الخشبقطران

ويتمالتقطير.انظر:.النباقيالفحمإنتاجفىللخشب

وهو.العمليةأثناءتنفثالتيالأبخرةمنالقطرانتكثيف

الصنوبروزيتالمثيلىوالكحولالخللحمضمهممصدر

التربنتين.وزيت

الموادهذهكانتالماء.غازوقطرانالزيتغازقطران

،الطرقرصفموادصناعةفيواسعنطاقعلىتستخدم

وهذه.أخرىمنتجاتوفيللخشبالحافظةوالمواد

زيوتتحويلعنتنتجثانويةمنتجاتالقطرانمنالأنواع

نادراإلاولاتنتج.والإضاءةللتدفئةيستعملغازإلىالنفط

لتلكالطاقةتوفرأخرىمصادرلوجودالراهنالوقتفي

اللاغراضر.

.القار:أيضاانظر
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لزجسائل.الفحمقمارأيضاويسمىالفحمقطران

،الكوكفحمتصنيععندينئكرضااللونأسودسميك

استبقاءيتم.القاريالفحممنالنابخالكوكفرنوكأإز

سائل(إلىالتحويل)أيالتجزيئىبالتكثيفالفحمانقطم

منتجمنأوالكوكبفحميعملفرنمنالساخنةللأبخرة

زيوتتنتج،الابخرةتكثيفاستمرارومع.الفحمغاز

مذيباالبنزينيستخدمالتولوين.وسائلالبنزينمثلخفيفة

سائلويستخدم،البترولأنواعوبعضالعطورإنتاجفي

والمتفجراتوالدهاناتالأصباغتصنيعفيالتولوين

.تافىطصوا

حموضالفحملقطرانالأخرىالمنتجاتومن

مثلالقطرانوقواعدالكربوليك،حمفىمثلالقطران

صناعةفيوالأنيلينالكربوليكحمضيستخدم.الأنيلين

الفحملقطرانالثقيلةالسائلةالمنتجاتومن.الأصباغ

حفظعلىالكريوزوتيعملوالقار.31ريوزوت

التسقيفموادتصنيعفيالقاريستخدمكما،اتثب

منوالعقاقيروالأصباغالعطورصناعةوتتم.والدهان

وهو،بيركنهـ.وليمللسيروكان.الفحمقطرانمت3جات

الفحمقوانكيمياءمجالارتيادفضل،إنجليزيكيهميائي

مركبةصبغةأولوهو،الزاهيالبنفسجياللونبتصنيعه

كيميائيةموادوهي،التروكيميائياتدورويزدادصةاعيا.

الفحمقطرانمشتقاتتكملةفي،النفطمنمصنوعة

الصناعة.فيلاسضخدامها

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

تيورولكرالوالميننيلأا

أمموكالكوكاضنغازينالبمز

النفطالحجريالفحمالتقثطير

لنفط!ارالقالتوأوينا

انلقطرابغةلصا

بنمحمدعليأبوم(.82؟-اهـ،602-)؟!ظرب

فيوالأدبوالنحواللغةعلماءأحدأحمد.بنارر!تنير

علماءمنجماعةوعنسيبويهعنالنحوأخذ.البصرة

اسمعليهأطلق.البصرياللغويالنحويفهو،ابىصرة

بابهعلىبالأسحارفيراهيخرجكانسيبويهلأن،قطرب

ليل.)دويبة(قطربأنت:لهفيقول

عيسى،بنالقاسمدلفأبيولديعلمقطئربوكان

التفسيرفيكتابهصنفولماالمعتزلةمذهبإلىيميلوكان

منفخافالمعتزلةمذهبفيهذكرلأنه،الجامعفييقرأهلم

عليه.وإنكارهمالعامة

منالهدفمسألةحول،النحاةآراءقطربوخالف

التثنيةفيوالياءوالواوالألفأنإلىذهبكما.الإعراب

أنهافيوالكسرةوالضمةالفتحةبمنزلةتكونوالجمع

.إعراب

،قطربمثلثأوالقطربية؟الأرجوزة:مؤلفاتهأهم

التيالألفاظعلىتحتويبيتاوستينبضعفيمنظومةوهي

أيضا:مؤلفاتهومنحركاتها.باختلافمعناهايختلف

،القرانإعرابالأفحداد،بمالاشتقاقالنحوبمفيالعلل

الرد،الحديثغريبالنوادربمبموأفعلفعل؟القرآنمعاني

الأصواث.؟القوافي،القرآنتشابهفيالملحدينعلى

المقاسسنظامفيالسوائلدقياسوحدةأصغرالقطرة

قديما،الصيادلةقبلمنمستخدماكانالذيالصيدلية

مقاديرقياسفيالمتريةالوحداتاليوميستخدمونلكنهم

وأملليلتر.،.661القطرةتعادل.الطبيةالوصفات

سائلادرهماقطرةالستونوتساوي.مكعبسنتيمتر

.واحدا

م(.796-؟هـ،78-)؟الفجاءةبنقطري

بنزيدبنيزيدبنمازنبنالفجاءةبنقطريأبونعامة

فيالخوارخشعراءمن.حرقوصبنكابيةبنىمن،مناة

بقيادةسجستانفتحشهد.للهجرةالأولالقرن

ولايةمطلعفيخرجهـ.42سنةسمرةبنعبدالرحمن

واتبعهـ(،72-)66العراقعلىالزبيربنمصعب

هزمالمعاركمنسلسلةوبعد،الخوارجمنالأزارقةمذهب

وبقى،المؤمنينأميروسموههـ،96لمشةبايعوهالأزارقةفيها

وإمارةبالخلافةعليهويسلميقاتلسنةعشرةثلاث

المؤمنين.

فيشعرهوأكثرشاعرا،خطباشجاعا،فارساكان

علىالحثفيخطبهوجل،بالموتوالاستهانةالحماسة

الريعلىالحجاجوالطءالخوارجحربفىقتل.التقوى

الكلبى.الأبردبنسحفيان

والثباتالصبرعلىالنفسحثفيقصائدهأشهرومن

:فيقولفيهانفسهيخاطبالتيالعينية

شعاعاطارتوقدلهاأقول

لاتراعيويحكالأبطالمن

يومبقاءسألتلوفإنك

تطاعيلملكالذيالأجلعلى

صبراالموتمجالفىفصبرا

بمستطاعالخلودنيلفما

حياةأمريكا،فيالاستيطانانظر:الأشجار.قطع

الفيلبمالحأمالمناعطخشب،البواخعوصناعةالخشب)إنتاج

.()صورة
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أستراليافيتنافسيةشعبيةرياضةالخشبكطع

،الولاياتبعضتقيمهاالتيالزراعيةأطعارضاوفي.ونيوزيلندا

منرجلاوخمسينمائةمنمايقربعادةالرياضةهذهتجذب

خارخمنيحضرمنومنهمت(،)البلصااالفؤوسحاملي

شياشياضةهذهعلىتشرفالتىأ!طنيةاوالهيئةالبلاد.

.الفؤوسلحامليالأسترالىالاتحادهياستراليا

سمبرنتفيمراهنةعلىالأولىالمنافسةنظمتوقد

الأسترالياالاتحادهذاتأسس.أم087عامتسمانيابجزيرة

أ!واعداوضعتوقد.ام198عامالفؤوسلحاملى

أ،تروبفىالمبارياتأولىوعقدتللمبارياتالأساسية

بطلاوأ!ريفزتوماستوجوقد.نفسهالعامفىبتس!انيا

مدينة!ىأرروليةاالمسابتساتلىأرغقدتكذأسكلأستراليا،

.أم298عامل!تروب

بو!طةنيئصظضىنديمنحنخطاكائدالقطع

شصلان،مباشرةيمينييندائري!تمخروط!تيقطعمستوسطح

إهليلجيةوأش!صالدوائرعدةتتقاطعاطرافهما.عند

مخروطىسطحمعجميعامكافئةوقطاعاتزائدةوقطماعات

مخروطية.قطاعاتتسمىنهاثجلكوأت،الشكل

دستعرضالمحورا

امقار!الخصأ

-الرأس

بالمقارالحط

لقلمراالمحورا

الرأس-

اسياصيةاالمعادلةتحخطيطعليهالحمكمولممكنارائدالقطع

بالرسم.موصحهوكما-ص-

الزائد.القطعتظهربيانيارسمهاعندسص-والمعادلة

سطحهيصبحالمنحخيالخطفإن)س(المقداريزيدوعندما

الخطيسمىمستقيماخطاكونهمنويقتربمتساويا

الصص!!محورعندهماتحقاطعاللتانوالنقطان.المقارب

نأكما.الرأسينتسميانمإلفرعينالزائدللقطعالمستوي

المحوريسمىخطوهناكبالرأسين.شصلالمستعرضالمحور

عليه.عمودياويكونالمستعرضالمحورينصفالمرافق

تصيم)وسائلالنسلتنظيمانظر:الدا!قة.القئاةقطع

)جدول(.الجراحة(؟النسل

ويعد.العدومفىكثيرايستعملمنحنىالمكافىالقطع

تقريبا.مكافئاقطعاعالياالمقذوفةالكريكيتكرةمسار

أ!داجلىاالحط

الئ-الم!القطع

المحور

صص

يأأنالرممويب!تسطهح.علىمرسومسحرحصااللكافئالقطع

اشاالمسافة!سبأأررليلياالحطع!ت!عداي!صافئاالقطعع!نقمة

ور.-وخهـ،ددخإدأي،حاسؤرة:ااسقصةااللكس!!

نقطةعنبعدهايتساوىالمكافئاأغصعاعلىنقطةوأي

هوب"لم!أوالمستقيمب!!.ألممستقيماخطر"خ"!ثابتة

بالنقطةالماروالخطالؤرةهي!!جلم!أضقطةوا،الدليلىالخط

المكاشئأغطعواالمحور.يسمىالم!!افئالقطع"س"وينصف

مكافئيا.سطحايولدمحورهحوليدورأسذيا

القطعشكللهامراةبؤرةعلىالساقطةالضوءوأشعة

قواعدالعلماءويستخدمأ!لمحور.موازيةتنع!!م،الم!صافئ

الأماميةالمصابيحصناعةفىال!صافئالقطعنظرية

أساحصسة.اوال!سشافات

الشواطئ.طيورمنقويةصغيرةلمجموعةاسمالقطقاط

منغذائهعلىويحصل،صغيرانزمنقارجسماأطقطقاط

لهاالقطاقيطوأغلبفيها.الحفرمنأحضرالأرضس!إ

وتصلممتدةوأجنحتها.سميكقصيروعنقمخالبثلاثة

.الأرضعلىعشهالقطقاطيبني.الذيلنهايةبعدماإلى

بصورةمنقطوالبيض.بيضاتأربععادةالأنثىوتضع

به.يحيطالذيالحصىبينمنعليهالتعرفيصعب

وأبنىبرل!مغطاةتكونماعادةالطيور،تفقسعندما

منكثيرةأنواعوتوجد.داكنةبقعبهخفيف!رمادي

البحارشواطئبجوارتعيش،العالمحولالقطاقيط

بجوارالمحلقالقطقاطوينتشر.الحقولوفىوالأنهار

حتىالشمالإلىويتكاثرأوروبا،صىأصساحليةاالخطوط

البحرشرقيالشتاءوتقضي.الشماشالقصبأفيالتندرا

إفريقيا.شمالساحلعلىاوالمتوسط

التيأبوطيططيورهىالحجمامتوسطةوالقطهاقيط

أمريكاعداماوالمعتدلةالمداريةالمناطقكلفيتوجد

المستنقعاتفيالأوراسيأبوطيطيعيش.الشمالية

الأراضيفيوحتىالحشائشومناطقالبحيراتوشمواطئ

الجبهةقدومقبلبعيدابطيرانهامشهورةوهي.القاحلة

لطيفا.الجويكونعندماوتعود،أجاردةاالهوائية



924ربقا،نالقطمرا

الذهبىالأوراسىالقطقاطالكبيرةالقطاقيطتتضمن

المياهمستنقعاتفيوتلد.الذهبيالأمريكىوالقطقاط

فىالتندراومنطقةبالمرتفعاتالحشائمقوأرضال!ذبة

أنواعأندرومن.الأرضيةالكرةمنالشماليالنصف

الأنواعمنوهي،النيوزيلنديةالشواطئقطقاطالقطاقيط

للخطر.المعرضة

)زقزاقالعربيةالبلادفيالبريالحيوان:أيضاانظر

(.العظيمالرمل

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

اليقنةالماءقمبرةالحيواد!طيطأبو

يركلدئرال!هارياب

أندورا)جدول(بمأسبانياان!:.اللغةالقطلائية،

)جدول(.

نباتاتعلىيطلقاسمالقطلبنباتئيات.اقطلب،

وأضمجيراتمعظمها.المروجفىتنموالخضرةدائمةكثيرة

كنداوأواسطشرقفىيوجدأنواعهاوأشهرأشجار.

وهو،المتدليالقطلبباسمويعرف،المتحدةوالولايات

تسمىالرائحةطيبةقرنفليةبيضاءأزهارذومتسلقنبات

شجرويأتينيوإنجلاند.إقليمفيويوجدالنوارزهرة

مناطقإلىجلبوقد.الأوروبيالغربيالجنوبمنالفراولة

يتراوحبارتفاعوينمو.فحسبالزينةلأغراضبمعديدة

وثماره،ورديةأوبيضاءأزهارولهأمتار،وتسعةثلاثةمابين

الفراولة.وحجمشكلفي

.الزهرة:أيضاانظر

.المصريالحنفيالدينزينانظر:قطلويغا.اين

سريعقاربالقطمرانقارب.فاربالقطمران،

عارضتانولهبعض،إلىبعضهيشدخشبمنيصنع

سطحفوقبالانزلاقلهتسمحانالوزنخفيفتاخشبيتان

المراكبهيئةعلىتصميمهجاءتذكر.مقاومةدونالماء

الملايويونالمشخدمهاالتيالصواريذاتالشراعية

السنين.ألافمنذوالإندونيسيون

لابشراعأوبمحركالقطمرانقاربتزويديمكن

المركبيقودأنيمكنشرأعبهصارولهم2.طولهيتجاوز

كم/ساعة.48تبلغبسرعة

المسندذوالقارببمالزوارقركوبأيضا:انظر

رجي.الخا

سريعقاربالقطمرانقارب

خشبيتيرعارضتيندو

صة.والريىللمزهةيستخدم



الفطن025

الحريروفصا!ىحقلاتعطىايم!!اعلىكاكتىمتفتحةأبيضقطنلوزات

القطن

الملابس.منهاتصنعالتيالطيعيةالأليافأهممنالقطن

يرتدونأشخاصثلاثةهناكأشعخاصأربعةكلبينفمن

امشخدامويمكن.العالمأنحاءجميعفىالقطيةالملابس

وحتىالأليافمنابتداءاخرىكثيرةمنتجاتفيالقطن

.المتفجراتصناعة

أطقطنالمنتجةالدولقائمةالصينتتصدر

الولاياتتليهاأم(،399عاممترياطنا000.486.4)

الهندث!امتريا(،طئا.9263).00)المتحدة

الباكستانكذلكوتنتجمتريا(.طنا000.329.1)

وتركمانستانوأمشرالياوالبرازيلوتركياوأوزب!صستان

القطن.منوفيرةكمياتومصر

القطناستخدام

أجزاءأهمومن.مفيدةالقطننباتأجزاءكلتعتبر

الانسجةصناعةفيتستخدمالتي()الأليافالنسالةالقطن

متفتحة.ناضحةلورةتوضحأجساراعلىاقيرةأصوا.

يشكلالذيالزيتإنتاجفيالبذورتستخدمكما.القطية

الأليافأما.الغذائيةالمنتجاتمنأطعديدالأساسيةالقاعدة

صناعةفىفتستخدمالقطنبذورحولتوجدالتيالقصيرة

ويقلب.الأخرىوالمنتجاتوالبلاستيكوالورقالوسادات

في-والأوراقالسيقان-القطنمحصحولبقاياالمزارعون

التربة.خواصأضحسينوذأكالحراثةعندالتربة

فيالقطنأليافتستخدم.القطنيةالأليطفمنتجات

وتستخدم.الأحذيةإلىالقبعاتمنالملابسجميعصنع

كماومتانتها،لقوتهانظراالملابسصناعةفيأغطناألياف

الملابسلصناعةدقيقاغزلأالقطنأليافغزليمكن

.الفاخرة

تشمل:القطنأليافمنتصنعالتيالمنزليةوالسلع

القطنأليافمنتجاتومن.والشراشفوالمناشمفالسجاد

مقاعدوقماشالكتبوأكلفةالضماداتأيضاالأخرى



قطيةمنتجاتإنتاجالكيميائيونأستطاعولقد.السيارات

والانكماشوالاهتراءوالماءالحريقمنلكلومةمفط

والتجعد.

منتجاتأهممنالزيتيعتبر.القطنبذورمنتجات

الالاتتطحنالزيوتمعاصربعضففي،القطنبذرة

الأخرىالمعاصرأما.الزيتمنهاويعصرالقطنبذرة

)عصارة(كعسبمثللتصبحالبذرةنواةفتستخرج

لتذيبالكيميائيةالموادالمعا!رهذهوتستخدم.الشوفان

.البذرةخارجالزيت

لبعضالأساسالنقيالقطنبذرةزيتويكون

وزيتالنباتيالصناعيالسمنمثلالأخرىالمنتجات

بقاياوتستخدم(.الطبخ)دهنالنباتيوالسمنالسلطة

الأر!يةوالمشمعاتالصابونصناعةفيالتنقيةع!لمية

الزيتاستخراجبعدالكسبويبقى.الحاكيوأسطوانات

علفصناعةفيالكسبهذاويستخدم.القطنبذرةمن

وهي،البذرةقشرةأما.البروتينعلىلاحتوائهانات!الحب

وفيالأبقارلتغذيةفتستخدم،القطنلبذرةالخارجيالغطاء

دقيقصناعةويمكن.للتربةغطاءأوالكيميائيةالموادصناعة

منكميرةسلةفيبهوترمياللوزةمنالقطنتمزعالقطنجنيآلة

الالة.مؤخرةفيالمعدد

251القطن

القطن،بذرةكعسبمنالبروتينمنعاليةمكوناتذي

هضمه.للإنسانيمكن

الصناعاتمنالعديدتستخدم.القطننسالةمنتجات

البلاستيكلإنتاجخامموادكيميائياالمعالجةالقطننسالة

مصائوتستخدم.النقانقومغلفاتوالورقالتصويروأفلام

القطخية.المتفجراتلصناعةالقطنيةالنسائلالمتفجرات

حشوفيالنسائلأليافوتعستخدم.البارودقطنانظر:

والأغطة.والوسائدالفراش

بعدالطبيالقطنصناعةفيتستخدمالمبيضةوالألياف

تعقيمها.

القطنأنواع

المناطققطن-أ:للقطنرئيسيةأنواعأربعةتوجد

السىقطن3-المصريالقطن2-الأمريكيالمرتفعة

يشبهالختلفةالأنواعوهذه.الاسيويالقطن-4آيلندز

فيتختلفلكنها،الصفاتمنكثيرفيبعضابعضها

الأليافوصفاتالزهرةلونمثلالأخرىالخصائصبعض

لهاأصنافالرئيسيةالأنواعهذهمنولكلالإزهار.ووقت

الأرضفىجيدانمواينموفبعضها.مختلفةخصائص

المصريالقطن2-آيلندزالسيقطنأ-:الرئيسيةالقطنأنواع

الأمريكيةالمرتفعاتقطن-4التيلةطويلالأمريكيةالمرتفعات3-قطن

.الاسيويالقطن-5التيلةقصير



القطن252

القطنأليافمنتجات

يةحذلأا

المتحركةالأحزسة

الأحذيةأربطة

النظاميةالأزياع

اللاصقةالأشرطة

الأكطية

الأسرةأغطية

الوسائدأعطية

التنجيدأقحشة

البطانيات

البلوزات

البنطونات

البيجامات

الكتبتحليد

التواين

!رلجوا

ئبلحقا

لخراطيم

لخيام

لخيش

لحيوط

السحابةلرمامات

لستائر

لسحاد

شفلشراا

ةدالوساءغطا

تيرلفساا

راتلقفاا

الفرأدقأغلفةقحالق

الترشيحيققمما

القمصان

المظلات

الموافذمورت

المعاط!

الطعامطاولةمفاركأ

الداخليةالملاسر

الرياضةملابس

السباحةملاس

المناديل

المناشف

المنسوجات

الكاشطةالمواد

الور

القطنبذرةمتجات

الأبقارأعكللافالسمادالبوية

التحميلمستحضراتالسمنالصناعيةالجلود

الأرضيةشمعالباتىالصناعىالسمنالجليسرين

كيميائيةموادالصالونالسلطةريت

القطنتيلةمن!جالط

الحاكىأسطوانات

الصوئيالتصويرأفلام

اللاسنيك

الدهان

السلوفان

السليلوز

السيلوليد

طلاءاللك

الحراريالعازل

لفردقا

الطىالقطن

المتمجرات

المساثد

الأرضيةمشمع

ئيالماالتصميدمواد

اللاصقةالمواد

للطقسالمقاومةالمواد

الورق

الورنيش

الآخروالبعض،ملم44تيلتهيبلطولوبعضها،المروية

تمتازالأصنافبعضأنكما.فقطملمأ3تيلتهطوليبلغ

منأسهلبالالةجنيهوبعضها،الأخرىعنأليافهابقوة

.ال!خرىالأصنافجنى

حيث-المعتدلةالمناطقفيالقطنمزارعيعلىويجب

لكن،عامكلمحاصيلهميزرعواأن-القطنمعظميزرع

لعدةيزهرالقطنفإنالرطبةوالمداريةالحارةالمناطقفى

أمتار.ثلاثةبارتفاعتنموالنباتاتوبعض.سنوات

فىالنوعهذايزرع.الأمريكيالمرتفعةالمناطققطن

الاحتمالالشديدالقطنزهذا.للقطنالمنتجةالدولمعظم

أكثرويحتل،متباينةنموظروفتحتوفيرامحصولآينتج

فياستخدامهويم!ش.للقطنالعالميالمحصولمن%09من

الأقمشةتصنيعفيفيستخدم،متعددةمنسوجاتصناعة

صناعةفييستخدموكذلك،والخيامالأشرعةمثلالمتينة

ا!سشوى.الرفيعةوالملابسالغاليةالقمصان

إلىطولهيصلأنالأمريكىالمرتفعاتلقطنيمكن

بيضاءقشديةزهرةوأ،سما،312و03لينيتراوحارتفاع

ملم.32إلى22طوأ!ايبلغبيضاءوأليافاللون

الأصولمنالمصريالقطنطور.المصريالقطن

ويعتبرأمريكا.ووسطجنوبإلىأصلهايرحعاقىأ!راثيةا

الأليافبخاصيةويمتازشيوعاصنافالأأكثرالنوفىأغمنا

واستطاع.ملم38حوالييبلطولهااقىوالممتازدأغويةأ

تطويروبيروالأمريكيةالمتحدةالولاياتفىالمزارعون

بيماوقطن،الأمريكيبيماقطنتسمىعديدةأصناف

ملم.35تيلتهطوليبلغصنف4-أسالأمريكي

طويلةوألياف،اللونليمونيةزهرةذوالمصريوالقطن

خفيفة.سمرةذاتحريرية

فيمرةلأولالقطنهذازراعةبدأتآيلندز.السيقطن

الجنوبيةكاروليناولاياتسواح!!عنبعيداأ!اقعةاآيلمدزأ!سىا

الغربية.الهندجزرفييررعالالىأماريدا.فلوأىهـشما:جوهـحيا

وأكترهاالقطنأنواعأغلىمنآيلندزاكسيقط!يعتبرر

أغلىمنهويصنعملم44الحريريةأليافهطوأ!ويبلغ،قيمة

حيث،زراعتهفىالت!صاليفباهظأممنه،المنسوجاتأنواع

ويمتاز.الحجمصغيرةلوزةولهقليلوإنتاجهبطىءنموهإن

الناحيةومنبيضاء.وتيلةلامعةصفراءلأزهارالنباتهذا

يعتبرونهالمزارعينلكن،المصريالقطنإلىأقربفهوالفنية

أليافه.صفاتيلاختلافمنفصلانوعا

فيأساسيةبصفةالنوعهذايزرع.الآسيويالقطن

أليافهوخشونةبقصرويتميز،وباحصستانوالهندالصينبلاد

،البطانياتصناعةفييستخدمولذلك.محصولهوقلة

حلتوقد.الخشنةوالملابسوالمرشحاتالوساداتوحشو

محلبسرعة(المرتفعة)المناطقالأمريكيالقطنأصناف

أليافها.لجودةنظراالأسيويالقطنأصناف

المتفتحةالزهرة)اليمين(البرعمتمتمملالقطننباتلمحومراحل

)اليسار(.الأليافعلىتحتويالتيواللورة)الوسص(



للقطنالمنتجةالرئيسيةالدول

...............الصين

متريطن0006482.4

"...........المتحدةالولايات

متريطن.00،9623"

ا......الهند

متريطن329.1،"."

ا.....باكستان

متريطن661/،غ...

ا....أوزبكستان

متر!بطنص؟،1".0.35

ه،"نركيا

متريطن000.542

..البرازيل

متريطن52رأ.""

.اأستراليا

متريطن،417"""

.ا"نركمانستان

متريطن0.037""

.امصر

متريطن35"لأ.".

.ام1991399الثلاتالسنواتمتوسطالأرقامتمثل

الأمريكية.الزراعةوورارةالمتحدةللأمالتالعةوالرراعةالأعديةمنظمةالمصدر:

القطننبات

المناطققطننباتوصفعلىالقسمهذايحتوي

الأنواعأماانتشارا.الأنواعأكثرلأنهالأمريكيالمرتفعة

القطن.منالنوعهذاتشبهفهيالأخرى

كلفىتنتشرجانبيةفروعولهرأسياالقطننباتينمو

فصوصخمسةإلىثلاثةبهاعريضةأوراقوله،ألاتجاهات

التربة.فيأم،2عمقإلىالرئيسيجذرهوينمو

وهي،البراعممنالبيضاءالأزهارتتكون.الزهرة

التالي.اليومفيوتضمحلوتذبلالنهارمنتصففيثنضج

الأحمرالوردياللونإلىالأزهارهذهلونويتحول

علىمنوتسقطتجفعندماالبنفسجيثم،والأزرق

الأولىالساعاتخلالتلمإلأزهارأنلابد.لذلكالنبارت

الأحيانمعظمفينفسهاالقطنأزهاروتلقحتفتحها.من

.اللقاحان!:.ذاتياتل!حا

كلاثنتانأوواحدةزهرةتتفتحالإزهاربدايةوعند

علىتتفتحالتيالأزهاروأولالواحد.النباتعلىيوم

الرئيسيةالساقمنالقريبةالسفليةالأزهارهيالنبات

أزهارعدةتتفتحالعمرفىالنباتتقدموكلما.للنبات

الأخرىفروعهوعلىالنباتمنالعلياالأجزاءفىيوميا
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للقطنالمممدرةالرئيسيةالدول

...............المتحدةالولايات

بالة)6أه"،...

"...........باكستان

بالة3ر000.078

..........)سابقا(السوفييتىالاتحاد

بالة046.3).00

....الصين

بالة000.066.1

ا...أستراليا

بالة311..لم...

..باراجواي

بالة078).00

..السودان

بالة0/075""

."تركيا

بالة96"،"""

.االمكشك

مصر

بالة031/"""

كيلوجرام2()18تساويواحدةسالةكلأم989ر1881عامتمتلالأرقاما

للقطن.العالميةالاستمتماريةاللحمةالمصدر.

بدايةعندوتنتهيالصيففيأيإزهارفترةوتبدأ.الجانبية

الخريف.صقيعحدوث

تحتويالتي،القطنلوزةتكوينيبدأ.القطنلوزة

لوزةوتنفمجالأزهار.ذبولأثناء،القطنيةالأليافعلى

يقربماإلىوتنمويوما،6(0)إلى)45(خلالالقطن

حجمهاإلىتصلوحينما.الجولفكرةحجممن

هذهوفي.مدببةقمةوجودمعوتستديرتخضرالكامل

خمسةأوأربعةإلىقمتهامنالقطنلوزةتنشقالمرحلة

إلىاللوزةوتتفتحتنشقذلكوعند،مستقيمةخطوط

منمجموعةمعالقطنمنخصلاتخمصرأوأربع

بهاتلتصقبذور01إلى8منعددهايتراوحالبذور

القطن.ألياف

القطنزراعةمناطق

تنتجأنهاإذللقطنالمنتجةالدولقائمةالصينتتصدر

الشرقيالوسطمنطقةفيزراعتهوتتم،العالمىالإنتاجربع

فيالقطنيزرعكذلك.وششغهايبكينقربالبلادمن

والهندوبورماأفغانمستانمثلآسيا،قارةفيأخرىدول

وسورياوتركمانستانوباكستانالمحتلةوفلسطينوإيران

.وأوزبكستانوتركياوتايلاند
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إنتاجماطق

العالمفيالقطن

باكستادوتنتج.المتحدةوالولاياتالصيرهماالق!هنإنتاج!يالرائدقادوالدولتان.العالمفيعديدةألحاءفيالقط!يزرع

القط!.سكبيرةكمياتأيضارلكستانوأووالهمد

!لأ)

هـ)

؟

كاا

حطا!جمي!ثهراص

؟:.ه.ص-!!

"صأسنرءاليا

!إول؟ليوط!

/لمل!

الرئيسيةالفطرإشاتم!اطق+

ا!حرىالقصإلتاحم!اطق

با.؟!!ح!

حهفح!ء*كاش!-03

.-!حما.في

حح!الحنؤبية

ن!البر
ص!!لأ

القرنمنالعشرينياتفيالمتحدةالولاياتتمكنت

فيالقطنمحصولنصفمنأكثرزراعةمنالعشرين

وتزرعالعالمىالإنتاجخمستنتجالانولكنها،العالم

نصفمناكثروا!سسيسيبيوكاليفورنياتكساسولايات

فيزرعالجنوبيةأمريكافىأما.المتحدةالولاياتإنتاج

وبيرووباراجوايوكوأ!مبياوالبرازيلالأرجنتينفىالقطهن

.أخرىدولفيوكذلك

للقطهنالمنتجةأمريكاوسطدولقائمةوتشمل

فإنإفريقياقارةوفيونيكاراجوا.وجواتيمالاإلسلفادور

وماليوم!رتشاد:هيللقطنالمنتجةالرئيسيةالدول

أوروباوفي.وزمبابويوتنزانياوالسودانإفريقياوجنوب

مهمةدولةأسترالياوتعتبروأسبانيا.اليونانفىالقطنيزرع

القطن.إنتا!في

القطنزراعةكيفية

بدرجةالحاضرالوقتفىالقطنزراعةطريقةتغيرت

القطنزراعةعملياتوكانتبمالصناعيةالدولفىكبيرة

الأيديتستخدمحيث،التقليديةبالطرقتتمالماضيفي

إعدادفيأساسيةبصورةبالحيواناتالاستعانةمعالعاملة

إنتاجفإن،الحاليالوقتفىأما.للزراعةالارضوتجهيز

الجهدمنقليليمعاليةبكفايةتتمالقطنوزراعة

عامفىفمثلا،.الزراعيةالالاتمنالعديدوباستخدام

عملساعة27.مجموعهمايعملالمزارعكانأم،039

اللازمالوقتفإنالانأما.القطنمنواحدةبالةلإنتاج

فقط.ساعة23حوألييستغرقواحدةبالةلإنتاج

الخصبةالأراضيفيجيدةبصورةالقطننباتوينمو

خلالالريماءمنكافيةكمياتتوافريمالصرفالجيدة

حاردافئجوإلىالقطننباتويحتاجالنمو.موسم

يوما.081عنتقللالفترةالصقيعمنخالنموشموسما

القطن.لوزتفتحبعدخاصةالجافالجوالمزارعونويفضل

القطنلزراع!التربةبعدادالمزارعونيقوم.التربةإعداد

السيقانتقطيعطريقعناسمابقةالمحاصيلبقايامنبالتخلص

التربةسطحعلىالخلفاتهذهتركأواكتربةفيوقلبها

بحراثةالربيعفىالمزارعونويقوم.التعريةعواملمنلحمايتها

بعملبعضهميقومحيث،ومتنوعةمتعددةبآلاتالتربة

ألاخربعضهميقومبينمابها،القطنبذورلزراعةخطوط

يقومالجافةالمناطقوفى.المستويةالأرضفيالبدوربزراعة

.الخطوط!نالقطنبزراعةالمزارع!تمنالعديد

يضيفلذلكبمخصبةتربةإلىالقطننباتويحتاج

الحالاتمعظموفى.الأسمدةامنكبيرةكمياتالمزارعون

كماتحتها.أوالبذورمنقريبةأماكنفيالسماديضاف

زراعيةدورةفيالقطنلإدخالالمزارعينمنالعديديقوم

مبيداتإضافة!مكما.الأخرىالمحاصيلملعض

وقتتضافأوللزراعةتجهيزهاأثناءالتربةإلىالحشاش

البذور.زراعة



كثيرفييدوياتمارسلارالتالقطنبإنتاجالمتعلقةالعمياتمنكثير

الحقولأحدفيالقط!تجنىعاملةالعليا،الصورةفى.العالىد،ل!من

)أعلىموضحهوكماالهندفىلتصنيفهتمهيداالمحصوليخزدبرالصين.

بالهندمصمنعفىالقطنصبغيتمخيوطإلىعزلهوبعدالي!ار(.

يدويانولأتايلالدمنعاملويستخدماليسار(.إلىالوسطىزالصورة

اليسار(.إلىالسفلى)الصورةالقطنأف!ج

المزارعينمعظميقوم.بالمحصولوالعنايةالزراعة

منهمالعديدويستخدم.الربيعفصلخلالالقطنوبزراشهـة

الةمعالحفر()فاتحاتفجاجاتثمانيأوستأوأربع

البذورزراعةآلةوتقومبالجرار.الملحقةالبذورراعةز

الأسمدةواضافةصغيرةحفرفيالقطنبذورروضجع

هذهكلوتتمالبذور.حولالتربةوضغطالحفروتغمية

بعضيقوبمكما،واحدةعمليةفيالسابقةالخطوات

ايضا.الوقتهذافيالفطريةالمبيداتلمحاضافةالمزارعين

حفرفىالبذورمنعددبوضعالبذورزرعآلةتقوم،

وتعرف.سم25إلى15مسافةبعضعنبعضهايبعد

بزبدةالمزاريمنبعضويقوم.التليةبالزراعةالطريقةهذه

البذور،منصفينزرعطريقعنالحقلفىالنباتات-عدد

عرضزيادةمع،سم25وألاخرالصفبينالمسافة

وعادة.الخطوطبينالمسافةتقليلطريقعنأوالخطوط

سم001حوالىوالاخرالخطبينالمسافةتكونما

بينمايتراوحالنباتاتمنعددزراعةبالإمكان-حجث

وتستخدمهكتار.لكلنبات00.051و.!00575

القطن.حقولفيالحشائشلم!صافحةالكيميائيةالمواد
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القطنتخزين

أعلاههوكماالقطنعمبغ

القطننسج
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المقاومةعلىالاعتمادتقليلإلىذلكأدىوقد

للحشائش.المي!صانيكية

بالآفاتللإصابةنتيجة.والأمراضالافاتمكافحة

عشرةإحدىحصلمنواحدةبالةحسارةالمزارعسحمل

خسارةأيضايتحم!!كما،بالحشراتالإصابةبسبببالة

النباتبأمراضأ!لإصابةنتيجةبالاتثمانيك!!منبالة

القم!!أءرةهـد:دةالقص!!أ!زةخنفساءوتعتبر.الختلفة

اكتريبسهـحشرةأسقرلفليةاأطوزادةودرالتبغبراعمودودة

وتستخدم،الضارةالحشراتأهممنالنباتوقملة

المبيدانظر:.الافاتهذهلم!صافحةالسائلةالحشريةالمبيدات

.الحشري

اللوزدودةمثلالحشراتبعضعتاستصإوقد

ضدمناعةاكتسابالتبغبراعمودودةاللوزوخنفساء

المبيداتهذهلبعضأنكما،الحشريةالمبيداتبعض

أخافعةاالحشراتعلىالقضاءمثلضارةبيئيةخصائص

إلىأعصنامزارعواتحهوقد.الضارةالحشراتإلىبالإضافة

مث!أغصرباالمضرةالححتريةالآداتاأط!طفحةأخرىطرق

أب:اأحم!صاالحشراتأطذهالطبيعي!تالأعداءامشخدام

ا،فات1لم!صافحةالأخرىالطرقومن.والعنكبوتالقاتل

والفيرومونات.الميكروبيةالعواملاستخدام

التىوالفيروساتالبكتيريا،المي!صوبيةالعواملوتشمل

كيميائيةروائحفهيالفيروموناتأما.القطنبآفاتتفتك

عندئذ.للاتصالوسيلةالحيواناتوبعضالحشراتتنتجها

للحشراتجنسياالجاذبةالفيروموناتالمزارعونيستخدم

أنواعبعضاكتسابأدىولقد.للشركطعماالضارة

علىالاعتمادعدمإلىالمبيداتضدالمناعةالحشرات

الكيميائية.المبيدات

القطن.ساتوا!زةالمراعميأكلالذياليسروعالقطنلوزةدودة

اغطن.ابمحصولفتكاالضارةالحشراتأكترضم!القصا!رةودودة

!!/-أكا!ى؟لىسلأفى

!7كا!ص!2عيلأ،!

كا!.،!/؟*!صزو"ء،؟

،ء.!؟!بر؟**ءث!ءلاثلا*ص

لمءكاى!و!برأ!-ك!ج!ب!لحثرلم-لم!لأ*

!ص*كأ-،"ع*9"-لاور!ىقيع

،م!مح!!ة!*!ه

اطيدالىاهجوميؤدي.ا!ع!إالباتحدورتصيصديدا!الخيطيةالديدان

الحيةلالكائناتالإصابةاحتمالريادةإلىالقطرلباتعلىالحيصهآ

القطه!.نباتمحصولدلةإلىيؤديمماالأحرىاالصرصة

والافات،الأمراصمنالنباتيقيامميميائيةابالموادالقطنرش

عدةعلىالمميداتلرلقتقومأعلاهالموصحةالآلةا.الضارةوالحشائت!

واحد.آلى!يالقطرسصموث

دودةمقاومةحشريمبيدأياستطاعةلعدمونتيجة

بذورتعقيمإلىالمزارعونيلجأ،فعالةبصورةالقرنفليةاللوز

القطننباتوأوراقسيقانلتقطيعآلاتوامحتخدامالقطن

لخلطالأرضتحرثثمالمحصولجنيمنالانتهاءبعد

القرنفليةاللوزدودةتكافحوبذلك،الخلفاتبهذهالتربة

اللوز.وسوسة

تعرفمجهريةديدانإلىالقطننباتجذورتتعرض

زيادةإلىالخيطةبالدودةالإصابةوتؤدي.الخيطيةبالدودة

.الأخرىالممرضةبالكائناتللإصابةالنباتتعرضدرجة

للنباتالمتوافروالماءالغذاءقلةإلىالخيطةأسدودةاوتؤدي

الإنتاجيقلوبالتالى،وتقزمهذبولهإلىيؤديمما

طريقعنالخيطيةالدودةم!!افحةويمكن)المحصول(.

الدورةفيمقاومةمحاصيلزراعةطريقعنأوالتربةتبخير

لزراعية.ا

(الصغيرة)النباتاتالبادراتأغطناأمراضتصيب

البذورمعالجةأسلوباتباعإن.ال!جيرةالنباتاتوكذلك

الزراعةبدايةقبلالفطريةلالمبيداتالبذورمراقدرشأو

انو:.البادراتأمراضمكافحةمنالمزارعينيمكن

أيضاالفطريةالمبيداتوتوفر.الفطرياتمبيدبمالفطريات
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نباتأمراضمكافحةجزئياويمكن،الناميللقطنالحهإية

الأصنافاستخدامطريقعن،واللفحةالذبولمثل،القطن

.للأمراضالمقاومة

بين6تترواحفترةبعدالقطنحصاديبدأ.القطنجني

البنيةالقطنلوزةتنشقحينما،زراعتهتاريخمنأشوأو.

البيضاء.أليافهاتظهروتتفئبحيث

القطنكانالعشرينالقرنستينياتمنتصفوحتى

الأهليةالحربسحبقتالتىالفترةففييدويا.ي!صد

محصوللزراعةيعسخرونالمستعبدونكان،الأمريكية

معظمفيحصدالانأما.الكبيرةالمزارعفيوحصادهالقطن

تقريبا،الصناعيالعالمجمئدولفيآلياالقطنمحصول

والجني.النزعوهماالياالقطنلحصادطريقتانوصاك

التربةفيهاتجعلالتيالمناطقفيالنزعآلاتتستخدم

وهذهنسبيا.قصيراالقطننباتالأصنافوتعددوالمناخ

النزعآلةمروروأثناءللحصاد.طريقةأرخصتعتبريقةالو

وأالدواراتبينالنباتاتتمر،القطننباتخطوطبطول

الأفرعوبعضالقطنلوزينزعحيثالمتحركةالفرش

.لأوراقوا

ثابتةأدواتالقطنلوزنزعبعفالاتفىوتوجد

اللوز،نزعآلةوتنزعاللوز.نزعبعمليةتقومالأصالغتشبه

بعمليةالقياميستدعيمما،النباتبقايامنالعديدالقطنمع

بعضوتقوم.خاصةآلاتبواسطةالخلفاتلهذهتنظيف

الحقل.فيأوليةتنطفبعملياتاللوزنزعالا!ت

وتنزع.الجنىألاتللحصادأخرىطريقةوتستخدم

منصفينأوصففىاللوزةمنالقطنالالاتهذه

القطنتجنيالتيالالةوتستطيعواحد.وقتفيالفاتات

يجنونعاملا04إنتاجيعادلماتحمعأنواحدصفمن

دوارةمغازلالقطنجنيآلاتوتستخدم.يدوياالقطن

قضبانعلىتحتوياللاقطةالالاتومعظم،القطنلالتتهـاط

الأوراقومعهاالقطننباتمناللوزاتتمزعالقطنلوزنزعآلة

إلىيرسل،ثمومن.ومخلفاتهالقطنيشحنذلكبعد.والأغصعان

المحالج.

مغازليستخدمالاخروبعضها،كمغازلمخددةرفيعة

اللاقطةالآلاتتتحركفعندما.وشوكيةمخروطيةكبيرة

جمئأجزاءإلىالدوارةالمغازلتصل،الصفوفطولعلى

القطنالمغازلفيالأخاديدأوالأشمواكوتلتقط.النباتات

النمازعاتوتقوم.الشوكىالغلافعنبعيداوتنزعه

ينقلذلكوبعد.المغازلمنالقطنبنزعالمتحركةالمطاطية

القطن.جنيآلةفيالمعدنمنكبيرةسلالإلىالقطن

قبلالكيميائيةبالموادمحاصيلهمالمزارعينمعظميرش

الموأدهذهوتسبب.القطنجنيمنأيام01حوألي

تفصلالقطنمحالج

البذور.عنالقطنألياف

الأخرىالآلاتوبعق

دلكبعد.الألياف!تنظ!

آلةإلىالقطنيذهب

تقومالتيالبالاتي!

زنةبالاتفيبت!!ئته

كجم.218
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الملابستصنعكيف

القطنية

هذهتسحبثم،الحصلاتتسمىحبالإلىالقطنأليادلتحويلالتمشيطآلةتقوم،النسيحمصالعأحدفي

عمليةوأثاء.الغزلحيوطلتحتم!جلسدورهاتغزلالتير،اللبرومةالحيوطتسمىمحدولةحيوطشكا!فيالحصلات

مزبل!!بهافيالغزلخيوطتحوير)التمويش(الفصلآلةتقومتم،صحمةكرةعلىالغزلحيوطتلروالتسدية،

سحها.قحلاغوةا

الأليافتمشيط

الخيوطغزلابرومةلحيوطا

التسدية

لتبوي!ثه!(ا)لفصلا

طريقةوتسمى.أغصالباتأوراقسقوطال!جمميائية

أ!ةإزاعمليةوتساعد.الأوراقإزالةالأوراقمنالتخلص

آليا.المجنيالقطننظافةفيالورق

القطنتسويق

فصلحبالقطنآلاتتستطيع.القطنوحزمحلج

بذورتمرالقطنمحالجففيالبذور.عنالقطنألياف

القطن.بتنشيفتقومالتيالنشافاتداخلالقطن

بفصلتقومفهيالتنظيفوآلاتالشاكةالالاتأما

.الاخرىأضباتاوبقاياالأوراقوبقاياالثمريأخلافابقايا

منالتىالحلجحواملتسمىأ،آعلىالقطنيمرعندئذ

الناجالشعرينظفثمالبذور.منالقطننسالةنزعمهامها

القطن.نسالةتنظيفآلاتتسمىخاصةآلاتبوماطة

البالاتكبس!الةإلىالقطننسالةتنقلذلكولعد

حجميبلغكبيرةبالاتفيالنسالةحزمعلىتعملوالتي

اقمشةوتستخدم،المنزليةالثلاجةحجممنهاالواحدة

بأحزمةذلكبعدتحزمثماالبالاتتغطيةفي)الخيش(القنب

حديدية.

إلىالمحالجمنالقطنبالاتالشاحناتتحمل

تقومالشحنتكاليفأضقليلر.للتخزينالمستودعات

نصفمنأقلإلىأ!ةباح!!ب!ج!رأصكبساماكينات

عاملا18منمكونطاق!اويستطيع.الأولحجمها

ساعة.كلفيبالة08كبسضخمةالةبتشمغيليقومون

بإنتاجتقومضخمةكبسآلاتالمحالجبعضوتمتلك

كبعم!،إعادةإلىتحتاجلاا!الحجماأصغيرةاأ،تأجاا

خطوطعربةوتستيم.العالميةلجالمحطبالاتوتسمى

إلى185تحملأنام5يبلطولهاالتيالحديديةالسكك

مكبوسة.بالة091

للقطنوالبائعونالمشترونيقوم.التصنيفأوالفرز

عيناتأخذطريقعنالقطنوجودةنوعيةعلىبالحكم

حيثالحكوميةالتصنيفمواقعإلىوإرسالهاالبالاتمن

علىبناءالقطنتصنيففيالمتخصصونالخبراءيوجد

.إعدادهوطريقةالتيلةونوع،درجاته

ولونالعيناتفيالشوائبنسبةعلىتعتمدالدرجة

بالحشراتللإصابةنتيجةأطونافيوالتغيرالألياف

القطنلأليافالرئيسيةوالدرجات.الأخرىوالأمراض

الأسوأ:إلىالأفضلمنتنازلياترتيبامرتبةالبيضاء

جودة3-متوسطةجودة2-كاملةمتوسطةجودة-أ

جودة5-المتوسطمنأقلجودة-4كاملةالمتولممطةتحت

عادية.جودة6-كاملةعادية

ويأخذ.القطننسالةطولبهايقصدالقطنتيلة

أصئالإبهامبوساطةالقطننسالةمنعينةالختصون

لجعلهامراتعدةالشعيراتيفردونثما،الأماميةوالأصابع

طولويمثل.النسائلمنخصلةتت!صنوحتىمستقيمة

النسائل.هذهطولمتوسطالتيلة

غيرالحلجعنوينتج،الحلجنوعيةيوضحالإعداد

.الالياففيتشابكأوتقطيعاتالجيد
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نعومةتشملالقطنلنوعيةمقياسالمايكرونير4يخمة

بطريقةالأليافقوةقياسيمكننضجها.ودرجةالألياف

حالاتفىيحدثذلكأنمنالرغمعلىصي!عانيكية

تجارأوالمحالجإلىعادةقطنهمالمزارعونيبيع.البيعر

مصانعوكلاءأوالمشترينأوالمجاورةالمدنفىالقطن

للتسليمالقطنفيهويشترىيباعمكانأيويسمى.النسمج

اتحاداتإلىالمزارعينبعضوينتمي.الفوريالسوقالفوري

عنهم.نيابةمحاصيلهمببيعتقومتعاونيةتسوقي

للقطنبورصماتفوريةأسواقبهاالتيبالمدنوتوجد

.البورصاتهذهإلىبهمالمعترفالقطنتجاركلينتميو

المحليةللأسواقواللوائحالقوأنينبوضعالبورصاتتقوم

والإعلان،القطنوتجارالمزارعينبينالخلافاتبحلوتقوم

أنحاءجميعفيالقطنأسواقوأخبارالقطنأسعارعن

العالم.

مدنمعظمفيالاجلةالبورصاتفىالقطنتسعيريتم

وعليه،،والأسهمالبورصاتمعتتعاملالتيالرئيسيةلعالم

معينبسعرالقطنوبيعلشراءالمحددةالاتفاقياتتعقد

محدد.ولوقت

بشراءيقومونالذينالقطننساجوأوتجارويقوم

مخاطرحيالأنفسهمبحمايةالفوريةالأسواقمنالقطن

الصفقاتعقودطريقعنالأسعارفيتغيراتحدوث

وأأقطانهميبيعونفحينما.البورصاتفىالبيعأوالآجلة

ذلكويسمى،الاجلةتعاقداتهميحمونمنحصوجاتهم

أنو:الأسعار.تقلباتحيالالوقايةأوالتعويفميةالصفقة

المقاعحة.سوق

أقمشةإلىالقطنتحويل

يقوم،النسيجمصانعإلىالقطنيصلعندما.التنظيف

وتقوم.البالاتتحزمالتيالحديديةالأحزمةبفصلالعمال

القطنطبقاتوفصلومزجالبالاتبفتحالمزجآلات

وفصلهالقطنبخلطالتنظيفالاتتقومثم.المضنحوطة

داخلالقطنويمتص.الشوائبوإزالة،صغيرةقطعإلى

مرأراالقطنيضربحيثالتغطيسالاتإلىأنابيب

منالتخلصيمكنالطريقةوبهذه.المضاربطةبوسط

أجزاءإلىبعضعنبعضهاالقطنكتلوفصل،الأوساخ

ألواحإلىالنسائلتحويلالتغطسآلاتوتستطجع.صغيرة

طوليا.ملفوفةرقيقةيةمطم

تفصلحيثالتمشيطالةفوقذلكبعدالقطنيمرر

تمررثمفتستبعد.القصيرةوالأليافالشوائبأما،الألياف

الأليافمنكثيرابدورهاتبعد،ماشطةعلىالأقطانبعض

لامع.قويغزلإيجادعلىوتعملالقصيرة

رئيسيةوظائفثلاثبأداءالغزلعمليةتقوم.الغزل

صغيرةأجزاءإلىالقطنتحويلوهوالمسحب-أ

فيالألياففتل3-القطيةالأليافوموازاةاستقامة2-

ومتنوعة.عديدةالاتالعمليةبهذهوتقوم.مغزولةخيوط

جيني.مغزل؟الغزلانظر:

وعليه.الغزللعمليةالنهائىالنابخالغزلخيوطتعتبر

الأليافولجعلأكثر،قوةلإعطائهاالخيوطفتليجب

عندالغزلخيوطوتربط.ببعضبعضهاتلتصقالقطية

عمليةطريقوعن.طويلةغزلخيوطلتكونأطرافها

جنبإلىجنئاالغزلخيوطمنمئاتلفيمكنالتسدية

الحزمة.البكرةهذهوتسمىللخيوطضخمةبكرةعلى

الفصلالاتوتقوم،الفصلآلاتفيحزمعدةوتوضع

منمزيجوهىغرويةمادةفيوتمريرهاالغزلخيوطبفك

خيوطتقويةعلىتعملالتيوالراتينجوالصمغالنشويات

وإعادةالمعالجةالغزلخيوطبتجفيفالالاتوتقوم.الغزل

إلىالغزلخيوطتحويلذلكبعديتمثم.أخرىمرةلفها

النشج.انظر:.والحياكةالنسجطريقعنأقمشة

يفحصأنبعد)التشطيب(.النهائيالتجهيز

فيإذابتهاطريقعنالغرويةالمادةتزالالأقمشةالملاحظون

غازلهبعلىبعفالملابسوتمررغسلها.ثمالساخنالماء

الشمعإزالةويمكن.الأقمشةسطحعنالزغبلحرق

قلويمحلولفىالقماشبغليوالبقعالملونةوالموادالطيعي

الأقمشةتبيضثمضخم()وعاءالغلقمحكم!رجلعلى

الصناعويقومالأكسيد.وفوقالكلوريتتحتبمحاليل

هيدروكسيدمنمركزمحلولفيالأقمشةبعضبوضع

القطنغزلتنعيمعمليةوتضيفتنعيمها.لأجلالصوديوم

تمررذلكوبعد.متانةأكثروتجعلهاالأقمشةعلىلمعة

التيالملابسأما.التصاميملتطئكلليهاآلاتعلىالأقمشة

صبغ.حمامداخلفتمررواحدلونمنتكون

تصاميمحياكةأولنسجالملونةالغزلخيوطتستخدم

في)توضعترجلماعادةالخيوطوهذه،الأقمشةعلى

الموادوإضافةالتسديةعمليةقبلوتصبغوتبيض(،مرجل

سهلةوالأقمشةللكرمشةالمقاومةالأقمشةاوتعامل.الغروية

ربطذلكيؤديحيثالكيميائيةالموادببعضالاستعمال

المرغوبة.الصفاتلإكسابهاببعضبعضهاالأليافجزيئات

تاريخيةنبذة

لثرقفيبر،مرةلأولالاسيويالقطننما.البدايمات

الانيسمىمامنطقةوفى.سنة.0005حواليقبلإفريقيا

القطنالفرسوجلب،القطنزراعةالناسمارسباكستان

الملابسلصناعةقدئماالقطنالناسوا!متخدمالهند.من

وقد.الأفيالسروجصنعفيوحتىوالتغليفوالصنادل
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طريقةالمنظر!ذايوضئأكتر.أشه!ضاراعىأإلىالأحيا!اأعلصلىمساحتهاتم!الأمريكيةاليحدةالولاياتجنوبيفيالكبيرةالقطنمزارع

الحسيسيب!.!رعلىتطرحقلفىيدوياالقطنحنى

بصوفالقطننبات:اشوماناليونانيونأسةالرحاشبه

المؤرخوكتبالأشجار.علىالناميالصغيرةالخراف

)تفوقالقطنتحملآسيافىشحرةعنهيرودوتاليونانى

(.الخرافمنأيأصوافوجمالهاجودتهافي

إلىالقطنمرةلأولالأكبرالإسكندرجيشجلب

غاليةالقطخيةالأقمشةوكانت..مق003عامأوروبا

بواسطةإلااقتناؤهايم!شلابحيثالوقتذلكفىالثمن

طرقالمسلمونأدخ!الميلاديالثامنالقرنوفيالأغنياء.

با.أوررإلىالقطنصناعةوعمليات

ومع.أ!صنابنستلعضوالأسبادالإيطاليونقام

كاشيةبسرعةتنتشرل!االقطنوصناعةالنسجفنفإن،ذلك

.الشمالنحو

السابكلشر.القرنفينسئالقط!عمليةالإنجليزبدأ

للحدودالمتاخمةالأقطارمنالخامالقطناستوردوافقد

مناستوردوهذلكوبعد،المتوسطالأبيضللبحرالشرقية

عشرالثامنالقرنوفيأمريكا.فيالجنوبيةالمستعمرات

غزلمنمكنتألاتالإنجليزيةمصابالنسيجطورت

افضرةانظر:.كبيرةبكمياتالملابسونسجالخيوط

أغطنية.االملابستصديرفىبدأواثمومن.الصناعية

الحمرأ!موداأنائاالأرالمكتشفونوجدأمريكافي

فىالقم!!زراعةزبدأت.القطيةالأقمشةصناعةعرفوا

.الميلاديعشرالثامنالقرننهايةفيشاسعةمساحات

التيالقطنحلجآلةويتنىإلىطورأم397عاموفى

عنالقطنبذرةلفصلواقتصاديةسريعةطريقةوفرت

نأواحدفردبامكانأصبحالآلةهذهطريقوعن.الألياف

البذرةدنزعيقومونشخصا05عمليمساويمايعمل

صناعته.وتوسعتالقطنعلىالطلبزادوفيلكيوميا.

أهميةذاالمتحدةالولاياتجنوبيفيالقطنوأصبح

.الناسبهوتغنىالملكالقطنالناسسماهحتىبالغة

حقولفيللعملالصودالأفارقةالرقيهتتحاروجلب

ليسأنهالجنوبيونالمزارعونوشعر.رخيصةعمالةالقطن

جلبدونالقطنمنكبيرةربحيةيحققواأنوسعهمافي

هذهوكانت.بالمزارعللعملالرقيقمنرخيصةعمالة

-1861)الأمريكيةالأهليةالحربأسبابمن

م(.8651

المستوىعلىأستراليافيالقطرررأستراليا.في

الأهليةالحربتسببتوقد.عام001منأحضرمنذأضجاريا

العالمية.الأسواقفيالقطنأسعارارتفاعفيمؤقتاالأمري!صيةا

كوينزلاندمقاطعةفيمزدهرةقطنيةصناعاتونمت

انخفاضلكنأستراليا.فىللقطنمنا!مببمناختمتازالتي

قطنا.المزروعةالمساحاتقلةإلىأدىالأسعار

التقنيةوالأساليبالصناعةتطورمع.التقنيالتقدم

القطنولجعل.القطنيةالمنتجاتالصناعيةالأليافنافمست

جودةلتحسينطرقعدةالكيميائيونطورجيدامنافسا

الكيميائيةالمعالجاتهذهأدتوقد.القطهنيةالمنسوجات

الأنسجةمثلخاصةصفاتذاتأقمشةإنتاجإلىللقطن

والمضادةللحريقوالمقاومةأطكرمشة،مةاطقارالمموجة

لمعانا.وأكثرأقوى:هيوالاهتراء،للماء

الصوفيمالقطنأليافمزجالصناعيونويستيم

خاصة.نوعيةذاتأقمشةلإنتاجالمصنعةوالأليافوالكتان

إنتاجمنالكيميائيةوالمعالجاتالجديدةالأنسجةمكنتوقد

وأنسجةالتويدونسيجخشنةقطيةوأنسجة،ممتازةأنسجة

الزغبيةالخيوطذاتوالأقطانالحريريةوالأقطانالملبوسات

.المنسوجاتمنأخرىكثيرةوأنواعالسجادلصناعة

--!-؟

!
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الموسوعةفيصلةذاتمقالات

القطنيةالملابس

لمطرزاش!لقماالحوخاشقما،حاقيا

ليكولكااشقما،نيمالداشقما،للبرءاا

رويدلكوراليللشاالتيلا

لموصليانيلةلفلاامنسوج،ينلحبردا

لفوالالحرسيها

السويسريالقمالققمالق،الجنغام

صلةذاتأخرىمقالات

لعزلااللوزحسفساء

المارودقط!-الخيط

المحلاجالقرلفليةاللوز!ودة

السميجالبنيةالرئة

إلى،ويتنيالرايون

اسعربيةاالبلادفىالبريالمباتالقط!ترةزيت

الموضوعصرعنا

القطناستخدام-أ

القطيةالأليافمنتجات

القطنبذورمنتجاتب-

القطننسالةمنتجات-ج

القطن.أنواع-2

آيلحدزالسيقطن-حالأمريكىاالمرتفعةالمناطققطن-أ

الاسيويالقطن-دالمصريالقطن-ب

القطننبات-3

الزهرة-أ

القطنلوزة-!

القطنزراعةمناطق-4

القطنزراعةكيفية-5

الترلةإعداد-أ

بالمحصولوالعنايةالزراعة!

والأمراضالآفاتم!ظفحة-ج

القطنجني-د

القطنتسويق-6

الميعخالقطنوحزمحلج-أ

لتصنيفواأالفرر-ب

أقمشةإلىالقطنتحويل-7

)التشطيب(الهائيالتجهيز-جالتنظيف-أ

لغزلا-ب

تاريخيةنبذة-8

أسئلة

للقط!؟المشجةالأقطارأهمما--

انتاجتكاليفتخفيضعلىساعدتالتيالاكتشافاتأهمما-

القطن؟

القط!؟بدورمحتجاتأهمما--

القطن؟منأنواعأربعةأهمما--

القطن؟بورصةما-

؟المتفجراتصناعةفىالق!هنيستحدمكيف!--

البلادفيالبريالنباتانظر:الأرجوالي.القطن

(.الأرجواني)القطنالعربية

صناعةفىأيضاويستخدم.متفجرةمادةاليارودقطن

وسليلوزالقطنبغمرعليهيحصل.اللكوطلاءالبلاستيك

والنتريك.الكبرتحيكحمضمنمزيحفيالنقيالخشب

كريستيانالألمانيالكيميائيكان،م8461عاموبحلول

البارود.قطنصناعةطريقةاكتشفقدشونيبنفريدريك

الماءفييغلىثمويغسلينقع،المزيجفيالقطنغمروبعد

إلىويحولالقطنيطحنثم.والشوائبالحمضلإزالة

قوالبأوصغيرةألواحفيالعجينويضغط.ويصفىعجينة

بعدأوكليهبعدالهواءفيتجفيفهويمكنرطبا.لايزالوهو

قوالب.فيعملهيتمأن

البلاستيكصناعةفيللاستخداميعدالذيالبارودوقطن

وتقوم.الطحنبعدأخرىمرةغليهيمكن،المتفجراتوبعض

المغلي.القطنمنالماءلمازالةالمركزيبالطردتعملعصارة

الإثيلي.الكحولبوساطةالماءبقية)تزال(وتستبدل

.شديدةبسرعةالقطنيحترق،الإشعالوعند

المجفف.البارودقطنانفجارفيبمطرقةضربةأيوتتسبب

منالاستعمالفيأمناأكثراتمبللالقطنفإنالوأقع،وفي

تخزينهويمكن،لايحترقالمبللفالقطن.المجففالقطن

تعرضهحالفىإلالاينفجرأنهكما،محدودةغيرلفترة

.أخرىمتفجرةلمادة

لاتسمحفائقةبسرعةالعاديالبارودقطنيحترق

يتموعندما.الناريةالأسلحةفيمتفجرةمادةباستخدامه

،بغمرهكرواني(محلولإلى)تحويلهجيلاتينيةبمادةخلطه

السيوةيمكن،الأخرىالمذيبةالموادأوالنتروجليسرينفى

احترأقه.معدلعلى

البارودفىرئيسيعنصرهوالخلوطالبارودوقطن

نتراتمننوعهوكيميائياالبارودوقطن.الدخانعديم

المنترجالسليلوزعلىمايطلقوعادةالنتروسليلوزأوالسليلوز

اسمالبارودقطنفيمماأقلنترجةنسبةعلىيشتملالذي

طلاءفيوأسعبشكليستخدموهوالكولوديون.قطن

البلاستيكية.المنتجاتوفىاللك

فيالبريالنباتان!:الخشبى.البريالقطن

الخشبى(.الري)القطنالعرسةالبلاد

فيالبريالنباتانظر:السيئائي.البريالقطن

(.السينائيالبري)القطنالعربيةالبلاد

)حمايةالحيوانالحماعية(بم)الحياةاصوتانظر:.الثطيع

)صورة(.الدلفيندلحيوان(بمالبحتر



القطيف262

الأرهاراسعناقيدلها)لوق(،النازفةالحبطريحةتسمىزينةقطيفة

المتدلية.الطويلةالقرمزية

المنطقة،لشرقيةا؟()حدوليةلسعودا:نظرا.لقطيفا

.(القميث!1)

أعشابايضمالنباتاتمنلجنسادشائعالاسمالقطدفة

بشكلالجنسهذاويتكون.ومحاصيلحدائقوأزهار

واسع،نطاقعلىنباتاتهوتنمو،الأعشابمنرئيسي

النباتاتهذهأزهاروتحتفظ.الدافئةالأجواءفيخاصة

تجفف.عندماحتىبلونها

تحتويإذللزينةقطيفةالثعلبذيلقطيفةنباتاتوتعتبر

القطيفةو.متدأجةطويلةقرمزيةأوراتمجموعةعلي

مجموعةعلىتحتويالطويلةالنباتاتمننوعالارجوانية

ومنقليلا.تفتحهايتأخراللونقرنفليةأرجوانيةورود

الديسمعشبالقطفةلجنستنتميالتىالأعشاب

الديسموعشبالأحمر،الجذرغالباويسمىالعملاق

القطيفةنباتاتوتدعى.المتمايلةالنباتاتمنونوعالمنتشر،

قطيفةباسمللأكلالصالحةبذورهاأجلمنتزرعالتي

لهنودمه!اغذاءمضىفيماالقطيفةلذوروكانتالبذور.

والأزتك.الإنكا

.نباتالتمبلويد،بمالديسمعشبأيضا:انظر

العربيةالبلادفىالبريالنباتانظر:.البريةالقطيفة

(.البرية)القطيفة

فيهإصبعلكل،والوقايةللزينةيستعمليدغطاءالقفار

.خاصجزء

،الكهوفسكانوهم،التاريخقبلمافرنسيوكان

لوقايةالقفازاتالإغريق،لبسكما،خشنةقفازاتيلبسون

الرومانوأستعملها.الشاقةبالأعمالالقيامأثناءأياديهم

الرقي.علىدليلاأوزينة

حيث،الوسطىالعصورخلالالقفازاتسعرارتفع

يثبتونالفرسانوكان.فقطالأغنياءعلىاقتناؤهااقتصر

للحب.علامةخوذاتهمعلىأضسائيةاالقفازات

المتحدييرميإذ،التحديإلىإشارةاغفازاتاشاستعملت

القفاز،بالتقاطالتحدييقبلالذياصشخصاويقومقفازه

منزلةللقفازوكانالقفاز.رمىالتقليدهذاعلىأطلقوقد

صانعوتبوأولذلكبريطانيا،ملكة،إليزابيثعهدفيرفيعة

عاليا.مركزاالقفازات

الجلد،مثل:عديدةموادمنالحديثةالقفازاتتصنع

.والصوفوالتيلوالمطاطوالقطنوالفرووالحرير

زاتقفا

علىعلامةأووزيمةوقايةسصفهااضاريحاماقلعصرفىاستعملت

قي.شا

الطويلالفولاذيالقفاز

حديديةبرقائقمغ!ىحلدي

إلىتاريحهيعود!ولاديةأو

.الميلاديعشرالادسالقرد

تاريخيعودالألمانىالقفاز

السادسالقرنإلىظهوره

يمكىولا،الميلاديعشر

ديه.منفردةالأصابعتحريك

.الميلاديعشرالسالعالقرنأوائ!في



قفازاتتصنعمواد.عدةمنصنعهايمكنوالعملالزينةقفازأت

)أع!الزينةقفازاتوتصمع.المطاطأوالتيلم!غالما)الوسط(العمل

الفرو.أوالحريرأوالجلدمن!أس!ط(

إنتاجفيالصدارةمركزالمتحدةالولاياتتحتل

فقد،الفاخرةالنسائيةالقفازاتأما،الرجاليةالقفازات

بتصنيعها.فرنساشتهرت

أوروبا،فيتكثرالنباتاتمنلمجموعةاسمالثعلبقفار

وتستمد.الوسطىوآسياالغربيةآسياوفي،الشماليةوإفرثقيا

أصالغماحدإلىتشبهالتيأزهارهاشكلمناسمهالنبتة

الثعلبوقفازالأرجوانيةالتعلبقفازأوراقوتحتويالقفاز.

المسمىالدواءصناعةفييستخدمكانقويسمعلىيقيةالإغم

الأطفالبعضفيهاماتالتيالحالاتبعضوهناك.القمعية

الأطباءويستخدم.النبتةهذهتناولبسبباسممهذامن

القلب.بعفأمراضلمعالجةالثعلبقفازمنقليلةتك!

الضكلالجرمميةالأرهارتنمو.بالألوانعنيةأزهاراتعطيالثعلبقفاز

.الساقمنواحدجانبامتدادعلىعمقوديبشكل
263بالمظلاتلقفزا

سم.أ5و.06بينالثعلبقفازنبتةطوليتراوح

وتكون.الساقطولعلىالبيضيةالطويلةأوراقهاوتنمو

وأليلكيةأوزهريةأوأرجوانيةالشكلالجرسيةالنبتةأزهار

عنقوديبشكلالأزهارهذهوتنموبيضاء.أوصفراء

.الصولجانيشبهعنقودمنواحدجانبعلىوتتجمع

علىتزيدحياةدورةذوأو،الحولثنائىالثعلبوقفاز

ذلكعلىوبناء.الثانيالفصلبعدعادةويموت،العامين

إزهارأجلمنسنةكلجديدةبذورتغرسأنيجب

الرطبةالتربةهيالثعلبقفازلنموتربةوأفضل.متواصل

ء.الشيبعض

الوثب()ممباقاتالقوىألعابانظر:القفز.

مجموعةأوفردفيهايمارسرياضةبلمظلاتالقفز

حراهبوطاالأفرادهؤلاءويهبط.طائرةمنالقفزالأفرادمن

منأكم/ساعة06عنتزيدبسرعةمظلاتهمفتحقبل

مظلاتهمذلكبعديفتحونثم.م4)006إلىيصلارتفاع

سطحمنم09و.006بينيتراوحارتفاععلىوهم

ساعة.كم/ا6إلىسرعتهمتقلوعندئذ.الأرض

هدفإلىالقافييصوببالمظلاتالقفزضبطوفي

القفزرياضةوفي.قطرهفيسنتيمتراتبخمسةيقاس

والهبوطالقفزفريقيقوم،النسبيةللتشكيلاتبالمظلات

س!لاسع4ء



لطويلالقفزا264

ط!يعظ

صن!شا!يهكغ!حمي

المتاحقلوتح!-دحريةللسقو!محارلةدىالجسورونالقافزون

الأرصر.علىبسلاما!بوصاعلىتساعدهمالتيمظلاتهم

هند!سيةتش!صيلاتلأداءبعضإلىبعضهابالانضماالحر

الجو.في

(.أسدصا)!ساتاتالقوىألعاب:انظر.لطويلاووا

فيهايحاولالرياضيةالألعابمنلعبةالعاليالمفز

المسافة،عمودينإلىتستندعارضةفوقيقفزأنالرياضي

مطاطبهاحفرةفيالقافزويهبط.الأقلعلىم4بينهما

بالهواء.منفوخةوسادةعلىأو،رغوي

يقولكياصعديدةاالأماليصأحديستحدمأنيم!سالعاليالقفزريافمي

يقفرأعلاهالصورةفيدوسبريقلسةأسلو!وفي.العارصةبمسأدندر

.الحفرةفيومؤحرتهكتفيهع!ويهبصأالعارضةفوقالرياصي

أيةمنالعارضةمنويقتربراكضا،القافزينطلق

العالىالقفزرياضييجميعيستخدمالغالبوفى.زاوية

فوسبري.وثبةو،الفرشخةباسمايعرفان،أسلوبينأحد

)القدم،الداخليةقدمهعلىأغافزاينطلقالفرشخة،في

وعندما،بطيئةركضةفىويقتربأعارصة(اإلىأغرليةا

علىالأرضعلىالمنطلقةقدمهيثبتأطقن!ز،حاهزأي!صن

ينقلالقفز،وأثناءتقريبا،عذراقدرهاأعارصةامنمسافة

بطنويصبح.أعلىإلىبالأرجحة:دراعيهالحارجيةرجله

الداخليةرجلهيلفعندماالعارضةناحيةووجههأغافز،ا

الأمر.أآخر

فيبدأ،فوممبريقلبةأسلوبيستخدمالذيالقاصزأما

أحدعلىيستديرلكنهر،العارضةناحيةمباشرةاقترابه

قدمهعلىالقافزوينطلق.مباشرةأ!فزاقبيل،جانبيه

فوقظهرهيقوسثم.العارضةناحيةظهرهويلفالخارجية

ويهبط.العارضةتمسانلابحيثرحليهويبعدأ!ارضةا

:مؤخرته.حضفيهعلىأغا!زا

العاليالقفزأساليبأكثر،أغرشخةأأسلوبثان

القرنمنالستينياتأواخرحتىلعيدحذإلىشيوغا

قلبةأسلوبكبيربشكلمحلهحلعندماأحشرين،ا

عندمافوسبري،دكالأسلوبهذاابتدعوقد.فوسبري

المتحدةالولاياتفي،أوريجونولايةجامعةفيطالئاكان

ال!مري!صة.

حققالقفز،صىالجديدالأمعلوبهذاوباستخدام

فىم42.2هوالعاليالقفزفيأوليمبيارقما،فوسبري

.أم689عامالصيفيةالألعابدورة

مستوياتعلىالعارضةتوضع،الرياضيةأطقاءاتاوفى

يفشلحتى،المنافسةفيالقافزويظل.الارتفاعمتعاقبة

للعارضة،ارتفاعأعلىلهويسجل.متتاليةمراتثلاث

يمسها.أندونعندهاالقفزينحثيحتى

القفصى.راشدابنانظر:راشد.ابن،القفصي

أشياءأينقلأوفتحأوبابفتحتمنعنبيطةالقفل

وحراسةأنفسهملحمايةالأقفالالناسويستخدم.أخرى

أقفالتوفرالمثالسبيلوعلى.السرقةمنممتلكاتهم

سرقتها.الدراجاتأقفالوتمنع،للمنازلالحمايةالأبواب

تحتاجتقريئاوجميعهاالاقفالمنأنواععدةزتوحد

لمفتاحتحتاجلاالتيالأخرىالأنواعاأمايفتحها.لمفتاح

سلسلةذاتوأقفالأموقوتةوأقفالآتوافقيةأقفالآفتشمل

الأقفالوتفتح.للأبوابالإلكترونيةالأقفالوبعض

الأرقامإلىللوصولرقمىقرصلإدارةالتوافقية

الأقفالمننوعوهي،الموقوتةالأقفالأما.الصحيحة



265القفل

الحركةتحوإطحدول)كامة(سركر

)----------مرلا!ا

طويلةفلزيةقطمةوتتحكم.والأمامالخلفإلىينزلقالبابقفلرتاج

الرتاج.صهـكةفي)الكامة(الحركةتحويلفيالحدبةتسمى

تمالذيالمحدد،الوقتفىفقطفتحهافيمكن،التوافقية

سلسلةبهافإنالسلسلةذاتالأقفالأما.عليهالقفلضبط

أما.وإطارهللبابالداخليالسطحمنبكلتربط،فلزية

يضععندماتفتحفهي،للأبوابالإلكترونيةالأقفال

.الباببجوالرشقفيمشفرةبلاستيكيةبطاقةاثخص

فيالمستخدامهاعندأمن،درجةأقصىالأقفالتعطى

لصرقتهاضدقليلةحمايةيوفرالدراجةوقفل.الثابتةالأشماء

بسهولة.القفلسلسلةإزالةأوقطع،،كنإذ

الأبوابأقفالعملكيفية

المزلاجأشكالمنماشكللهاالأبوابأقفالجميع

الأبوابأقفالمعظموفي.البابفتحدونيحولالذي

وتتحك!ا،البابإطارفيفلزيةلوحةداخلالمزلاجينزلق

تحويلحمدبهتسمى،العرضوصغيرةطويلةفلزيةقط!،

آليةكطمئ!بتةوالحدبةالمزلا!.حركةفي)كامة(الحركة

.البابفيمثبتأسطوانىإغلاق

،الخارجمنالبابقفللفتعمفتاحاالناسويستعمل

مقبضيادارة،الداخلمنالبابويفتحونيغلقونهمبينصأ

قفلفىالصح!يحالمفتاحشخ!يضعوعندما.مفتاحأو

التي،الفلزيةالألواحأوالأوتادالمفتاحأخاديدترغم،الباب

وعندما.منتظمصففيالتراصعلىالريشت!حى

!سمحار

علىالريشالمفتاحأحاديدوترعم.أسطواليإعلاقآليةفييوضعالمفتاح

الكامة.تعملولذلكليدور،المفتاحيحررالإحراءوهدا.بانتظامالتراجم!

وتنشطحراالمفتاحيصبحخط،فيبانتظامالريشتصطف

.وإطارهالباببينالمزلاجوتحرك.الحدبة

إماالأبوابأقفا!معظمفيالمستخدمةوالمزاليج

الأكثرالنوعهىالزنبركيةوالمزاليج.ثاتجةأوزنبمكجة

مفتاحإلىتحتاجلالأنهاالاستعمالسهلةوهيشيوعا،

الزنبركيةالمزاليجتطقالبابيغلقوعندما.لإغلاقها

زنبركبوساطةمكانهافىوتثبت،البابإطارعلىبسهولة

جيدا،أماناالزنبركيةالمزاليجذاتالأقفالتوفرولا.فلزي

فتحيمكنكما،مفتاحدونبسهولةفتحهايمكنحيث

بينرقيقجسمزلقطريقعنبرفعها،المزالئالزنبركية

.وإطارهالباب

معظمهاوتثبتأمانا،المزاليجأنواعأكثرالثابتةالمزاليج

المزاليجوتغلق.الداخلمنالبابعلىالفولاذمنإطارفي

الداخل،منصغيرمقبضولمادارة،الخارجمنبمفتاحالثابتة

فيهاالتحكمويتم،البابفيمنهاأخرىأنواعوتثبت

فتحهاإمكانيةلعدم،ثابتةالمزاليجهذهوتسمى.بالحدبة

الرفع.بطريق

الأقفالأنواع

هي:الأقفالمنشيوعاالأكترالستةالأنواع

الأقفال3-الحافةأقفال2-المتساطحةالأقفال-أ

التوافقيةالأقفال5-الأنبوبيةالأقفال-4الأسطوأنية

شكلله،الأنواعهذهمننوعوكل.المشبكأقفال6-

مختلفة.بطريقةويعملبهخاصوتصميم

بنظامالمتساطحةالأقفالتعمل.المتساطحةالأقفال

لولبياالبابمقابضوتدور،البابفيمتساطحإغلاق

مزاليجذاتإماالمتمساطحةوالأقفال.الإغلاقآليةداخل

المزلاجويوفر.معاالاثنينأو،ثابتةمزاليجأو،زنبريكة

ويفئ.أماندرجةأقصىسم2،ءطولهيبلغالذيالثابت

الداخلمنالبابيفتحبينما،الخارجمنالبابقفلالمفتاح

قويةالمتساطحةالأقفالوتعتبر.مفتاحأوصغيرمقبض

متين.بابفيثبتتماإذاللغاية

للأبوابإضافياأماناالحافةأقفالتوفر.الحاف!أقفال

الحافةولأقفال.الأخرىالأقفالمنأكثرأوبقفلالمزودة

الداخليةالواجهةعلىإطارداخلمثبت،آليمزلاجنظام

.للباب

ويمتد،البابفيمثبتةدائريةأسطوانةالحافةولأقفال

بالمزلاجالأسطوانةويصل،البابعبرتوصيلقضيب

تفتحبينما،الخارجمنبمفتاحالحافةأقفالوتفتح.الثابت

.مفتاحأومقبضسادارةالداخلمن

علىالأسطوانيةالأقفالتثبت.الأسطوايةالأقفال

الأنواعهذهوتسمى،الدولمنالعديدفىالمنازلأبواب
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الإغلاقنظاملأننظرابمالمقبضأقفالأحياناالأقفالمن

بالأقفالويوجد.أصبابامقبضمنجزءالأسطواني

.البابمقبضفىللمفتاحثقبالأسطوانية

زنبركي،مزلاجذاتالأسطوانيةالأقفالوغالبية

مزاليجذاتوهي،النشلمقاومةأقفاليسميوبعضها

بينما،الخارجمنبمفتاحالأسطوانيةالاقفالوتفتجع.ثابتة

الداخلي.بالمفتاحأوصغيربمقبضالداخلمنتفتح

الحالاتمعظصاوفي-مزل!خلها.ايرنبويةالأقفال

.إغلاقباليةمتصلىأنبوبداخلموجود-ثابتمزلاج

مز:دةت!صناتألابوابإضافئاأماناالثابتالمزلاجويوفر

اسطوانى.بقفلأيضا

حوأسهمتحركمدرجقرص!أعا.التوافقيةالأقفال

القرصإدارةمنلابد،القفلوأغتح.الأرقاممنمجموعة

،الأرقاموتشكل.أرقامأربعةاوتتائلثلاثةفيويمينايسارا

تأمينوشم.للقفلالتوافقيةالمجموعةالقرصدورانواتجاه

أخوافقية.ابالأقفالالحوائطوخزائنالأرضيةالخزائن

يداروعندما.أقراصشكلعلىرلشالتوافقيوأطقفل

معبانتظاماشيشتصطفالصحيحةبالأرقامالمدرجالقرص

اشيمش.انتظامبعدإلاالزلاجيفتحولا.المزلاجإطلاقآلية

محاطمرلاجلهالحافةقفل

البابواحهةعلىمتبتبإطار

الداحلية.

اصاب،ادىيحفرالمتساطحالقفل

زنمركيمرلاجلهايىوالقفل

ثالت.وآخر

مقضسحزءهىإغلاقآليةلهالمقبضقفلأوالأسطوانيالقفل

زسبركي.مزلاجلهاالأقفالهذهومعطم.اسال!ا

الأقفالأرخصبسهولةيفتحواأناللصوصويستطيع

أثناءالريشطقطقةصوتإلىفقطيصغونفهم.التوافقية

.المزلاجإطلاقآليةمعاصطفافها

وأمفتاحإلىإماوتحتاجمتنقلةأقفال.ا!لشبكأقفال

لربطالمشبكأقفالالناسويستعمللفتحها.أرقاممجموعة

والصناديق.الدراجاتمثلالأغراضلحمايةأومعا،غرضين

نظامعلىيحتويفولاذيغلافالمشبكولأقفال

منالمشبكيسمىدوارمنحنقضيبويخرخ.الإغلات

يقوم،القفلولتشغيل.الجسمحوليثبتواخلافا

.الغلاففىثقبعبرأعضيبالرفعالشخصر

أخرىأنواععدةهناك.الأقفالمنالأخرىالأنواع

المفاتيحوأقفال،الموقوتةالأقفالمنهاالأقفالامن

التوافقية،الأقفالمننوعالموقوتةالأقفالواالكهربمائية.

مزاليجذوومعظمها،المصارفأقبيةفىأساساتستخدم

توقيت.بجهازتعملآليةإغلاق

وقفلفتحبمفتاح،الكهربائيةالمفاتيجعأقفاللشغل

فعند.مفتاحداخلهايدارعسدماالعم!!فىوتبدأ.كهربائى

تياريتدفقمثلأ،،السيارةإشعالقف!!صىأهفتااإدارة

اضشغيل.ابادئإلىأجطاريةامنكهربائى

وعالمية.إعلاقبآلية!لحئبألموب!حاطمزلاجلهالإنبوبيالقفل

تابت.مرلاحلهاالألبويكةالأقمال

إعلاق.اليةبداخلهيحويفولاذيعلال!لهلقالقفلاللشبكقفل

مفتاحإلىأو)أعلاه(الأردامضمطإلىإماالعاديةالأقفالوتحتاح

القمل.وقحالمشبكلإطلاق
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ححصعلا!القملحصحصا-يئة

!!/-؟ءكا؟ينصء-!-

غ!يإكز!2،!!"ررسدس!!ء-ءخ-3

الدورادصحور!!-،ءكا-ولء-،لىلى،3ع!!عا!!كا!ئ6--!-!،-!؟دتيح

لأ-!2فيلى؟ل!فيرر!ع!!!!لأ

،حع!؟!ع!ىكابر+-؟ء!ث.-!7لا؟-

-ر3لأى!!لمفي؟،؟

!ا!/بى3؟،

صوكاغطير!!بملا-ص!كرس

!-!!،شلأفي!أ-6!تي!!-ش،كحغ!ر!لابمخكا

وعند.غطاهـالقفلداخلبالريشمتصلمدرجقرصلهالتوالقيالقفل

ويفتحبالتظامالدوأرةالريشتصطف،الصحيحةبالأرقامالقرصإدارة

.المزلاج

تاريخيةنبذة

حوالىالقديمةمصرفيبالمفتاحيعملقفلأولاخترع

مثبتاكبيراخشبيامزلاجاوكانالميلاد،قبل0002سنة

بالأوتادالمسصاةالخوابيروكانت.الخارجمنالبوابةفي

ويقوم.التحركمنلمنعهالمزلاجفيثقوبفينححوعة3مو

يتحركأنيمكنحتى،الثقوبمنالأوتادبرفعمفتاح

البوابة.تفتحوهكذاالمزلاج

رئيسيةقوامدلثلاثوفقاالأقفالذلكبعدطورت

الروافيقاعمدة2-والمسنناتقاعدة-ا:للإغلاق

القدماءالرومانابتكروقدالوتد.-الريشةقاعدة3--و

المشبكأقفالفيالموجودةالاليةوتتضمن.المسنناتقاعدة

)العوائق(،الأسنانمنسلسلة،المسننةالأقفالمنوغيرها

وكانت.المزلاجلفتحاجتيازهامنللمفتاحلابدالتى

القرنمنت!صفحتىشيوغاالأقفالأكثرالمسننةالأقفال

.الانحتىيستخدممنهاالكثيريزالولاعشر،التاسع

عشر.الثامنالقرنأواخرفيالروافعقاعدةوضعت

الالية.أنظ!تهافىأكثرأوذراعالرافعةذاتوللأقفال

،المزلاجتحريكقبلمعينارتفاعالىالأذرعرفعمنولابد

الارتفاعإلىالذراعيرفعأنفقطالأصليالمفتاحو!اكلكان

.المزلاجلتحريكالمطلوبالدقيق

الريشةقفلييللينوسالأمريكيالأقفالصانعاخترع

علىالقفلهذ!واعتمد.أم865عامفيالحديثالوتد-

ويعتبر.المصريينقدماءقفلفيالمتبعةلتلكمشابهةقاعدة

الأبوابمعظمفىوالمستخدمالوتد،-الريشةذوالقفل

علىأمانابالمفتاحتعملالتيالأقفالأكثرمن،الان

كهبيرة.بكمياتينتجقفلأولأيضاوكان.الإطلاق

الأصغر.لينوس،بمالموقوتالقفل:أيضاانظر

قبلفتحهيمكنلاالأقفالمننوعالموقوتالمفل

الأقفالمننوعانيوجدعليها.يضبطالتيالساعةحلول

وشم.المصارففيألمماساالأولالنوعيستخدم.الموقوتة

هذهعندفتحهويمكن.محددةساعةعلىالقفلهذاضبط

.السريالرقمبوساطةاخر،وقتأيفيوليسفقطاسماعة

عدةوله،الوقتتسجيلقفلالثانيالنوععلىويطلق

ووقتالمفتاحرقم،فتحهعندالقفلويسجل.مفاتيح

الفتح.

م(.722-؟أهـ،40-)؟الجرميفلابة،أبو

فقيه،محدثإمام،تابعى.البصريالجرمىزيدبنعبدالله

وحدشهالكبار.عنهوروىالصحابةبعضعنروىمكثر،

معبالقضاءعالمأكانوغيرها.الستةالكتبفيمخرج

فقدم،وطنهعنوتغربفتغيبللقضاءطلب.عنهعزوفه

وكانالعزيز،عبدبنعمرفعاده،ومرضدارياونزل،الشام

-هذافيكممادامالشامأهليابخيرتزالونلا:عنهيقول

قلابة.أبايعني

)صورة(.اللؤدؤقديما(؟)الحلىالحدي:نظرا.لقلادةا

البيضاء.المبيفمةيسمىالخميرةيشبهبفطرإصابةالقلاع

مثلالجسممنالرطبةالأجزاءفىعادةالإصابةوتحدث

والاسم.المهبلأو،التنفسيالجهازأو،الفمأوالجلد،ثنيات

القلاعلفظويشير،ا!لبيضاتداءهوالحالةلهذهالطب!

المهبل.أوالفمإصابةإلىعموما

فيشيوغاالفطريةالإصاباتأكثرالمبيضاتوداء

فييظهرماوأكثر.العالمأنحاءكلفىويحدث،الإنسان

الذينأولئكبينجداشائعكذلكوهو.الكهولأوالأطفال

المزروعة.الأعضاءمتلقيمثل،المناعيجهازهمإضعافتم

داءأشكالبينمنانتشاراالأكثرهوالفمىوالقلاع

علىمتقرحةبمبيضاءشكلعلىيظهروهو.المبيضات

يختشرأنويندرللخدود.الداخليالسطحوعلىاللسان

بالمضاداتالقلاعالأطباءويعالج.الجسمأجزاءجميععلى

الحيوية.

ل!لولبيبشكلملفوفمائلمستوىالقلاووظ

فيتطويرهاتمبسيطةآلاتستأحدوهوعمود،

اللولبي.المسمارأوالبرغيأيضاويسمىالقديمةالعصور

والبكرةوالملفافالرافعةهيالأخرىالخممم!والالات

الالة.انظر:.والإسفينالمائلوالمستوى

وسنالجسم:رئيسيينجزأينمنالقلاووظيتكون

وأمخروطياالقلاووظجسمشكليكونوقد.اللولب

المحور.القلاووظجسمفىالمركزيالخطويسمىأسطوانيا.

المسافةوتعرف.الجسممنيبرزمائلمستوىاللولبوسن

الحطوة.باسماللولبسنمنالمتجاورتينالريشتينبين
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،كثيرةعمليةتطبيقاتلهالقلاووظ.الاستعمال

أغلاووظاأنواعوأشهر.تثبيتأوربطأداةأنهأهمها

هذامثليلفوعندما.الآلة:قلاووظ،الخشبقلاووظ

خارجه.أوالجسمداخ!!يتحركفإنهالقلاووظمنالنوع

مساويةمسافةيق!فإنهواحدةكاملةلفةيلفوعندما

الالةوقلاووظالخشبقلاووظمساميرومعظم.للخطوة

فيهايوضع،مجوفةأوضيقصغيرشقذاترؤوسأ!ا

القلاووظ.يل!لكيالمفك

منويصنعمختلفةوأحجامأشكالوللقلاووظ

أحرىفلزاتأيةمنأوالألومنيوماأوالنحاسأوالصلب

أضشكيل.اسهلة

!سا!زيغلهتيفةتفخوبمأ!ظائفاصتالعديدوللقلاووظ

قليلةبقوةالمقاومةعلىالتعلبفيومقدرتهتقريبا.الملزمات

ات.الأدوا:تت!ثقبفىللاستخداممثالياتجعلهنسبيا

:اشافعة.صرأغلاواخصاثصرل!تاللولبىالمرفماعيجمع

ذالمثيتطلبأندونثقيلةحمولاتترفيالالةوهذه

ترفعأنالقلاووظيةاللولبيةالمرافعوتستطع.كبيرامجهودا

المتنقلة.المنارلوحتىأضقيلةاالأخرىوالأشياءالسيارات

الحركة.إحداثفييساعدالقلاووظأنواعمنوكثير

فيتحركأطخلفالمياهيدفعالبحرياللولبيفالرفاص

لمروحةأضسبةباالشىءونفس،ألامامالسفيخةأوالقارب

تتحركأطائرةاوتجعلللخلفالهواءتدفعفهى،الطائرة

.للأمام

أسدقيقةاالآأ،تشيمهمةوظائفأغلاووظاويؤدي

أ!تباعدامنالأجسامايم!شالتفاضلىفالقلاووظ.والمعقدة

التوقيتآلاتفيالخاصالقلاووظودوران.كبيرةبدقة

.محددةاوقاتفىوتنغلقتنفتحالمفاتئالكهربائيةيجعل

الناعمةالقلاووظأسناندورانالميكروميترويستحدم

انظر:.كبيرةبدقةالصغيرةالأبعادقياسفيللغاية

الميكروميتر.

وعالمالفيلسو!إنالمؤرخ!تبعضيقول.تاريخيةنبذة

قبلالرابعالقرنفىعاشالذيأرشيتاساليونانيالرياضيات

الإغريقواستخدمه.القلاووظاخترعالذيهوتقريباالميلاد

الخترعي!ضنأنويفترض.عديدةأغراضفيالقدماء

أ!لاو:ظاتعستخدمأ!ةآطورأطذاهوارحميدسالإغريقي

ضخمقلاووظمنأرخميدسشادوفويت!صن،المياهلرفع

فيللالةالسفليأطرفايوضعحيث،أنبوبداخلموضوع

تدريجياالمياهلتحويلالأنبوبداخلالقلاووظويدورالمياه

طوركما.أرخيميدسشادوفانظر:.العلويالوفإلى

منتتكونأسةآوهي،اللولبيالمكبسأيضئاالأوائ!!الإغريق

إحكاميتموعندمابقلاووظ.مرتبط!تمنبسطينسمطحين

علىالضغطويتمفأكثر،أكثرالسطحانيتقاربالقلاووظ،

القلاووظأنواعبعض

صاللا"هـ

لداد

اطهآ!اقلا:

سأإا

3!*و:!دأ

لدالى

للا..احسص

سأ11س!!ا

لةآورطللا

لرأساورمد

حسصصلاروط

الرأسورمد

المسمارأو)البرغيالقلاووظ

يلترومائلمستوىأ!لوكمى(ا

توضحعمود.حولأ!لبيبشحل

أنبو!حولالملموفةالورقأقصعة

المكرة.هده(الصورة)يسار

!ميبرزالذياللولبيالحزءيسمى

وتسمى.اللولبسنالعمود

اجهاإالمشار،الأسانليرالمسافة

الحطوة.الصورةفيألالحرل!

معصرةأجونانيونااستخدم.السطحينبينالموضوعالجسم

النبيذ،لصناعةالعنبعصيرامحتخلاصفىأغلاووظا

.الزيتونزيتول!نتاج

بمقابضيصنعالقلاووظكان،عديدةقرونوطوال

،الميلاديعشرالسادسالقرنخلالولكن.لسيطةيدوية

!عآلىو!القلاووظقطعمخرطةالمهندسونطور

وبعد.ودقةكفايةأكثرفلزيأوخشبيقلاووظبإنتاج

بوصفهوالأسافينالمساميرمحليحلالقلاووظبدأذلك

وأشياءوالساعاتالأقفالأحزاءب!تترلطتثبيتأداة

الرقيقةاللولبيةالأسنانتقنياتفىأخقدماأدىوقد.أحرى

قلاووظىلولبيسنأولعلىالموافقةإلى،دقةوالأحخر

القرنفيظوكماعشر.التاسعالقرنمنتصففيقياسي

يتحركأنيمكنالذيالأسنانذوالقلاووظعشرالتاسع

للقلاووظكان،ذلكوقبل.الخشبعلىبسهولةدائريا

عملهايتمفتحاتفىتدخلأنيمكنمسطحةأطراف

خاصة.بويقة

الملولب.المسمارأيضا:انظر

----خمغ

!!حغ

ا--:صأ

بما!آ

ةصأ!ص!

خ!



ويقع،الجسمأجزاءكلفييفئالدممحوفعضلىعضوالقدب

وأوردةكتمرايينع!برالدميدفعفإنهالمشظمالإيقاعذاتدقاتهومع)أعلى(.

تماماالرئتينبينالصدرمنتصصفى

اليسار(.)إلىالدوريالجهاز

926القلب

القلب

ومع.الانسانجسمفيالدميفحخعضدىعضوالدلب

جسمعبرللحياةالضروريالدمالقلبيدفعدقةكل

خلايالكلوالغذاءالأكسجينالدمويحمل.الإنسان

سبعةقبلالمنتظمالإيقاعذاتالقلبدقاتوتبدأصمالج!

تتوقفاال!قلبيتوقفوعندماتقريبا.الطفلميلادمنأشهر

دورأنعلىخاصةآليةأجهزةساعدتإذاإلا،ياةالحى

.الدم؟سجةوأ

إلىينقسمكبير،مجوفعضليعضووالقلب

جميعفىال!مالدمويةالأوردةوتنقل.متجاورتينمضختين

التياليمنىالجهةفىالواقعةالمضخةإلىالجسمأنحاء

ثم،ومن،الأكسجينلحملالرئتينإلىبدورهاترسله

التىالقلبمناليسرىالجهةإلىالمؤكسجالدمينساب

وهناك.الشرايينبوساطةالختلفةالجسمأجزاءإلىتضخه

والمضخة.القلبدأخلالدمسريانفيشحكمصمامات

أقوىالجسمأنحاءجميعإلىالدمتدفعالتي،اليسرى

والتشكيلاتوالقلب.اليمنىالمضخةمنحجفاوأكبر

تسمىوالشعيراتوالأوردةالشرايينمثلالأخرىالأنبوبية

الوعائي.القلبىالجهازأوالدوريالجهازجميعا

منأخرىوأجزاءالقلبعملالعصبيالجهازينظم

جزءوهو،التلقائيالعصبيالجهازوينظم.الدوريالجهاز

وأفيقللها)النبض(،القلبضربات،العصبيالجهازمن

يدقالقلبفإنلذلك؟الجسمحاجةحسبيزيدها

الجسمويزودنائماالإنسانيكونعندمامثلاهادئةبصورة

ضرباتسرعةتزدادوقد.الأكسجينمننسبيأقليلةبكمية

للجسمالأكسجينمردودكميةلتزيدأخرىمرةالقلب

التمارينالإنسانيزاولعندماهذاويحدث.بغزارة

يحتاجعندماأوبالخوفيصابعندماأوالرياضية

.الجريأوالعراكأوللمقاومة

وأالقلبأجزاءمنجزءأيالخللأوالمرضيصيبوقد

فيللوفاةالرئيسيةالأسبابمنذدكويعتبر،الدمويةالأوعة



القلب027

التيهيشيوعاالقلبأمراضوأكثر.أ!هشاعيةاالبلدان

الذيوالخلل.بالدمنفسهأغلباتغذيالتىالشرايينتصيب

.الإنسانعمرسنواتمعشطورقدالشرايينهذهيصيب

وإلىشريانيانسدادإلىيؤديمثلا،الدهنيةالموادفترسب

القلبعضلةا!متقبلتوإذا.أغلباتزودالتيالدمكميةقلة

موتها.إلىأوأدائهافىيؤثرقدهدافإنالدممنقليلةكمية

القلبعضلةإمدادقلةمنالنابخالتلفأوالخللهذاويسمى

الإنسانتجبرقدالخفيفةأغلبيةاأضوبةاو.القلبيةالنوبةبالدم

أغاسيةاأغلبيةااضوبةاأما.كةوحرنشاطاأقلحياةيعيشلكي

ب!صميةالحسمإمدادعلىقادرغيرالقلبفتجعلالعنيفةأو

إلىتؤديرقدأ!!املة،االراحةأصةحافىحتى،الدممنكافية

وقدأغلبامناخرىأحزاءا،مراض1تصيبوقد.الوفاة

مشاله.مدمرتأتيرإلىهذايؤدي

طبمجالفيالحديثةالطيةالتطوراتأهمتحققت

القلبتصيبالتيبالأمراضيعنىطبىحقلوهو،القلب

الدموية.واللأوعية

يعرفونالقلبمرضىيكنلمال!سنين،آلافومنذ

أغرنامنالتسعينياتوفى.المشكلةهذهلهمأنأصلا

ويعالجونيشخصودكيفالأطماءاتعلما،الميلاديالعشرين

علاجهاعلاجهاكاداشتىأغلبامرضحالاتبعض

بها.يصابلمنأسفاةاتعنيوكانتأسمابهت،افىمستحيلا

إلىالجراحةفىالهائلروالتموأيةالأدراكتشالتوأدى

الأطباءوبدأ،الحياةفيأملاالقلبمرضىمنعددإعطاء

مؤقتا.القلببعملتقومأجهزةطوروابلالقلوببزراعة

القلبعلمافىالأبحاثمنكثيرتجرىواليوم

إلىتؤديالتىالأ!مبابدراسةعلىالتركيزويتم،ووظائفه

أخرىأبحاثوتدرستفاديها.يمكنحتىالقلبأمراض

أمراضمنتنتجالتىوالعجزالموتحالاتخفضإمكانية

معالجةوعقاقيرأدويةوتطويردعمطريقعن،القلب

.فعالصاعيقلبوامشحداثجديدة

والجزء،خاصةبصورةالإنسانقلبعنالمقالةهذه

أطورواوالسمكالحشراتقلبيصفمنهاالأخير

الدمعملعنالمعلوماتمنولمزيد.الأخرىوالحيوانات

.الدوريالجهاز،الدمانظر:،الجسمفي

لقلباءجزاأ

ويزن،يدهقبضةحجمنفسشخصكلقلبيعادل

جراما،02حواليالولادةحديثالرضيعالطفلقلب

053إلى025منالنموالم!ضملالشخصقلبيزنبينما

ومكانه،الرئتينلينالصدرمنتصففىالقلبويقعجراما.

للجهةقليلاويميلخلفهإلىمنهالصدرأمامإلىأقرب

.اليسرى

منأساسيةبصورةالقلبيتكونالعفملى.الجدار

تكونالتي،القلبعضلأوالقلبعضلةتسمىعضلة

الأيمنالجانبينبينيفصلالذيوالحاجزالقلبجدار

وتتمددتنقبضالقلبعضلاتوكل.للقلبوالأيسر

القلب.عبرالدموتدفع

ويحيطالنخابيسمىغشاءالخارخمنالقلبيغطي

تامةبصورةوبالقلببالنخابالتاموريسمىاخرغشاء

الدمويةالأوعيةأيشملالقلبأعلىحتى:يمتد،وكاملة

التاموربينلزجةمادةوتوجد.أغلباأعلىأطمتدةا

بسهولة.الانقباضعلىالقلبتساعدأضخابوا

ايلأخرىالجسمعضلاتعنأغلباعضلةتختلص

فالعضلات.الهيكليةوالعضلةالملساءأصعضلةامثل

طويلةأليافلهاالرجلأوالذراعفىالتيمثلالهيكيلية

هذاويسمى،بالتبادلفاتحةوأخرىاللونداكنةوشرائح

الهيكلية.العضلةفينتحكمأننستطعونحن.بالتخطط

الداخلىالمعدةجدارتكونالتيالملساءالعضلاتأما

منفخاليةللجسمالداخليةايلأعضاءومعظماوالأمعاء

نتحكمأننستطعولاتلقائيةبحركةتعم!!"أضخططا

العضلاتمثلمثلهاتخططلهااغلباوعضلاتفيها.

مثلتلقائيةبحركةوتتمددتنقبضوامممها.ا!يكليةا
عضلاتخلايافإنلذلكوباللإضافةالملساء.ا!ضلاتا

تنقبضفعندما.واحدةخلية!أنهاومجتمعةتعملأغلبا

تعملبهاالمحيطةالخلايافإنالقلبفيخليةأيتتمددأو

دائمايدقأوالقلبيخفقالسببولهذا،نفسهالشىء

.الإنسانحياةمدةوبانتظام

تقسمهبينماطولياالقلبالحاجزيقسم.التجاويف

القلبمنجانبولكل.عرضيباتجاهالصمامات

،الشغافيسمىرقيقوغشاءالآخر،فوقواحد:تجويفان

العلويانوالتجويفان.الداخلمنتحويفكليغلف

الدموتحلقيانالأيسر،والأذينالأيمنالأذينيسميان

الأذينانيمتلئأنوبعد.الأوردةعبرالقلبالراحإلى

السفليينالتجويفينفىالدمليضخاينقبضان،أسدمبا

يمتلئوعندماالأيسر.والبطينالأيمنالبطينالمسميين

الشرايين.عبرالقلبخارجالدمليضخاينقبضانالبطينان

القلبمنالدميضخأنهوبماجدا.قويجداروللبطهينين

اللأذين.منحجماوأكبرأقوىعادةفإنه

عبرالقلبمنويخرجالدميدخل.الدمويةالأوعية

عبرالجسممنالأذينإلىوينساب،متعددةأسالمسيةأوعية

الذيالعلويالأجوفالوريدهماالجسمفيوريدينأكبر

السفلىالأجوفوالوريدواليدينالرأسمنالدميحمل

الدمويةوالأوعية.والرجلينالجذعمنالدميحملالذي

الرئويةوالأوردة.والرئتينالقلببينالدمتحملالأخرى



لقلباءجزاأ

منالأسفلالحرءويميلالصدر،صنتصف!فيالرئتينبينالقلبيقع

فإنالأسفلالحزءفيتحدتالقل!دقاتولأناليسار.لاحيةالقلب

الجسم.منالأيصرالجانبفىكاملهيقعالقلبأنيعتقدالناسمعظم

تقريبا.الطبيعىحجمهبثلتيالقلبيبينالإيضاحىالرسمهذا

والشراشالقلبتحدمالأححامبكلاليسار()إلىالدمويةالأوعية

الأجوفالوريدويعهد.نفسهالقل!الأوردةوتغذي.الإكليلية

وإلىمنالدمتحملالتيالدمويةالأوعيةأكبرمنوالأبهرالعلوي

القلب.

الأحو!الوريد

\العلوي
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وردةلاوا

الحاحر

منالأصغرالعلويالجزءي!صناناليسار()إلىالأذينان

البطمين،منحجماأصعروهما.رقيقةحدرانولهماالقلب

القلب.فييصبالذيللدمتحميعمحطةمنهماكلويمثل

وبمثلان،القلبمنالأكبرالجزءيكولان(اليمين)إلىالبطينان

إلىالدمالسميكةالقويةعضلاتهماوتضخ.بكاملهالسفليالحزء

الحسم.أجزاءجميع

العلويالأحوفالوريد



القلب272

القلبعنمهمةحقائق

تقريامموهيكتملالإنسانقلب

)إلىالحح!!لعدأسابيعثماليةفى

ا!صعةتبلغعندمااليسار(،

وقدطولأ.و!حفسنتيمترين

أرلعةلعدد،الحفظفيالقلبيبدأ

ي!صدعمدماالحملسأسابيع

بسيط.المو!محرد

*!ء3-!

كا!ير4

والرسموالفكر.اعاطفةامركرالقلصبألىاعتقدواالملصريينقدماء

يوضئالإلهالمص!ري!!قد!اءعمدالموتىكتابمى)أعلاه(التصوتني

الحق.رمروهىبريشةمقارول!يتإنسادقل!يرلىهووأنوليس

الرئويوالشريانالأيعسر.الأذينإلىالرئةمنترحإلدم

أكبرهووالأبهر،للرئتينالأيمنالبطه!تمنأسدمايحمل

الأيسرأسبطيماتامنالمؤكسجالدمالأبهرويتلقى.شريان

الجسم.أدحاءجميعإلىمتفرقةكثيرةفروععبروينقله

.الكبيرةالاوعيةأحيانايسميانوالأبهرالرئويوالشريان

هىالأبهرمنتتفرعالتيالرئيسيةالأولىالشرايين

ضخمنليتمكنبالدمالقلبتغذيالتىالتاجيةالشرايين

فيكثيرةفروعإلىينقسمانالشريانانوهذان.الدم

أصعبمنأضاجيةاالضرايينتصيبالتىوالأمراض.القلب

القلبعضلةتغذيلأنهاالقلبأطباءتواجهالتيالمشاكل

نفسها.

القلب.عبرالدمسريانالصماماتتنظم.الصمامات

تجا:يفمنأررمايتدفة!عندماتفتىشرفاتوأطصمامات

اشجوعمنالدمتمنعلإنها،الشرفاتتغلقوعندما.القلب

بينيفصلانصمامانويوجد.للتجاويفأخرىمرة

الأذينيالصماممنهماكليسمىوالأذينينالبطنين

والأذينالأيمنالبطينبينيفصلالذيوالصمام.البطيني

07فيلترمليولى391ويوميا،لتر.0067زحوافي،دقيقهكلالحسملي

،مرةللمود5.2:لدقاع!ر.ام!عاما

الدمويةوالأوعيةالقل!أمراصتمت!.الدمويةوالأوعيةال!لبأمراض

القلبأمراصم!ويموت.أصساعيةاالمجتمعاتدياطمو!اشئيسىأحسصا

هدهلص!منأكثريحدتانسرطاد.سموتأطيااسدداصع!

اغلمية.اا!وداتادسمصالوليات

فهى.الأحرىالحسمعضلاتعرألتمياءعدةدىتحتلروالقلبعضلة

الخلاياهدهوتنقمص.قياديةبصورةتعملمعيمةحلاياعلىمتلاتحتوي

إرالةبعدوحتىمثلها.تعملالمجاشهـةالحلاياوتحعاإيقاعيةبصورةوتتمدد

الإيقاعي.حمقالهاتواصلدإعاالقلصمرالقياديةالخلايا

واحدةساعةلىعملىأداءع!تادرنهو.تعبلاقويةعضلةالقلب

سم3،لعلو-صغيرةعربةوزدأي-تقريباكجمأ؟004لرشعيكفى

الأرض.اسطحفوق

،الشرفالمثلثالعمابمويسمىشرفاتثلاثلهالأيمن

شرفتانلهالايسرالجانبفيالبطينيالأذينىوالصمام

يسمىصمامأيضاوللقلب.التاجيالصمامويسمى

ايلأساسيالدمويمماووعائهبطينكلبينالهلالىالصمام

هلاليصمامولكلالأبهر.أوالرئويالشريانأكانسواء

وعندماأقمار،أنصافهيئةفىمشكلةشرفاتثلاث

.الرئويالشريانإلىالدميضخالأيمنالبطينينقبض

الدممجرىفييتحكمالذيالهلالىالصمامويعرف

الأيسرالبطينويضخ.الرئويبالصمامالوريديللشريان

الأيسرالجانبفىالهلاليالصمامويسمىالأبهر.فيالدم

.الأبهريالصمام

القلبعمل

الجانبيدخلالذيالدميحتويللرئين.الدمضخ

فاسدغازوهو،الكربونأكسيدثانىعلىالقلبمنالأيمن

ويدخل.الطاقةإنتاجعمليةفىوالأنسجةالخلاياتفرزه

العلويالاجوفالوريدطريقعنالأيمنالأذينالدم



القلبمصطلحات

للقلب.العلياالتجاويرومنواحدالأذين

!بسط.أوالبطينيتمددعندماالقلبفعاليةفترةالقلبانبساط

ينقبض.أوالبطينيتقلصعدماالقلبعملزمنالقلبانقباض

السفليين.القلبتجويميأحدالبطين

مرونتهالمحفقديجعلهاالشرايينجدرادفيتصلبالثرايينتصلب

وليولتها.

الداخلياجدارفيالدهونمنترسباتتكوينالعصيديالتصلب

للشرايين.

السينية.بالأشةالدمويةالأوعيةلتصويرتستعملتق!يةالأوعيةتصوير

كميةفىقصورنتيجةيحدثالصدرفيشديدألمالصدريةالذبحة

للقلب.الدم

بالترمسباتالمسدو!ةالشراييرلتمقيةتستحدمتقنيةالوعاءرأد!

الدهنية.

ينقبض،الأذينيمتلئوعندما.السفليالأجوفوالوريد

الضغطفإنالبلإنيمتلئوحينما.البطينفىالدمضاخا

والصمام،ينغلقالشرفالمثلثالصماميجعللدالمتر

ينقبضوبعدها،ينفتحالرئويللشريانالمؤدييالرئم

وفي.الرئتينإلىثمالرئويالشريانفيالدمويدفعالبط!ن

ثم.الكربونأكسيدبثانيالأكسجينيستبدل؟نالر!

الشمالىللجزءالرئويةالأوردةفيالمؤكسجالدمينعص!،ب

الرئة.انظر:.القلبمن

المؤكسجالل!ميدخل.الجسمأجزاءلكلالدمف!خ

الأذينينقمبضثمومنالأيسر،الأذينويملأالرئتينمن

نأوبعدالأيسر.البطينفيالتاجيالصمامعبرالدمليضخ

صماموينفتحالتاجىأ!مماماينغلقبالدمالبطينيمتلم،

الشرايينطريقعنويتوزعالأبهرفيالدمويتدفقالأر!ر.

الختلفة.الجسموأنسجةخلاياإلى

وقتفىالدمالقلبجانبايضخ.القلبسرعةتنظيم

للرئتينالدمويدفعالأيمنالبطعينينقبضوعندماواحد.

الجسم.إلىالدمليد!الأيسرالبطينينفض

للأبهرالأيسرالبطيرمنالدمانسيابفييتحكمالأبهريالممام

مقفلةالصمامشر!فإناليمنىالصورةفى(للحسمالرئيسى)الشر!ان

بمرورلتسمحمفتوحةالشرفاليسارودى.للبطينالرجوعم!الدممانعة

الأيسر.البطينيخقبضعندماالأبهرليدحلالدم
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بالأكسجين.الغنىلالدمالقلبعضلةتغذيالتاجيةالشرايين

فيخللأيومعالجةبتشخيصيعىالطه!فروعمنفرعالقلبطب

القلب.

حفقانفيعاديغيرتغيرالقلبضرباتاختلالأواللانظمية

القل!.

عبرالدممجرىلتعييرتجرىالجراحيةالعملياتمننوعالتاجيةالمجازة

.المسدودةالتاجيةالشرايين

القلبفيعط!أيلتحديديستعملجهازالقلبكهربائيةمخطاط

به.خللأيلتشخيصأو

بالدمالقلبتغذيالتيالشرايينفيضيئالتاجيالشريانمرض

القلب.لعضلاتتصلالتيالدمكميةقلةإلىوتؤدي

انسيابيوقم!التاجىالشريانفيومفاجئتامانسدادالقلبيةالنوبة

القل!.أجزاءلأحدالدم
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ويرمزما.ضغطتحطدائما-المياهصناليرفيالماءمثل
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التيالحالةوهذه.الدمضغطزيادةالملحزيادةف!ب
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الأكسجينإمدادكميةعلىبتأثيرهالقلبأداءفىيؤثر

الشرايينبمرضالمصابينبعضويعانيإيقافها.أوبتقايلها
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الدهونتر!سباتتتراكمالشرايينتصلبحالةفىولكن
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دموية،جلطةإلىبدورهاتؤديقدصغيرةأجسامامفرزة

فإنهاالتاجىالشريانفىانسدادإلىالجلطةأدتوإذا
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القلب.كهربائيةمرسمة:انف!إلا.أمالقاسية
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كهربائيةرسممععادةالشعاممطالنوويالتصويرال!طباء

اللإجهاد.تحتالقل!
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)أسفل(.الجلطةحولالمجارةلعملالصدرشرايين
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الأوعيةتخطهطانظر:.المعقدةالتشخيصةالحالات

الدموية.

الشريانمرضعلاجالأطباءيستطعلا.العلاج

بتغييرالمرضىينصحونبعفالحالاتوفي.اكأجي

علاجويمكن.المرضتطورمنللحدحياتهمأسلوب

حياةليهعيشوأتساعدهمحتىالجراحةأوبالأدويةالمرضى

علىالتاجيبالشريانمريضكلالأطباءويشخص.طبصعية

أكبر.فائدةيعطيالذيالعلاجنوعليحددواحد.ة

انسدادأعراضلعلاجمختلفةأدويةالأطباءويصف

الذبحة،آلاميخففالأدويةمنوكثير.التاجيالعثمريان

عندماالهتاجيةالشرايينيوسعمثلا،النيتروجلسرينفقرص

الترممباتعبريمرأنأكثرلدمفيسمح،اللسانتحتيوضع

دقيقتين.فىالذبحةآلاميوقفأنيمكنهكما،الدهنية

تمنعقدالكالسيومقنواتومحصراتبيتاومحصرات

قوةوتقللالقلبعملبيتامحصراتتبطئحيث،الذبحة

يجعلمماأ!لأكسجينالقلبحاجةيقللوعليهانقباضه

مثلالكالسيومقنواتمحصراتوتعمل.أسهلالدمفغ

الشرا!نتمددعلىتساعدأنهاإلىبالإضافةبيتامص!صرات

أما.الدمضغطارتفاعيخفضانأيضاوالعقاران.جيةالتا

منكثيروينصح.الضعيفالقلبيقويفإنهالقمعيةعقار

يوميا،أسبرينقرصبتناولالتاجيةالشرايينمرضىالأ،علباء

عندالدمتجلطمنعفييساعدأنيمكنالأسبرينلأز!

التاجى.الشريانمر،مخحى

التاجيالشريانمرضمعالجةعنالأدويةعجزتوإذا

علىللتغلبأخرىأساليباتباعيدرسونالأطباءأنفإ

التاجية.الأوعيةتوسيعهىتقنيةوأسهل.المشكلة

للمكانيصلمنكمشبالونبهقثطارايدخلونفالأطباء

كابالهواءالبالونيملأبعدها.التاجيالشريانفيالضيق

الأوعيةوتوسيع.الشريانويوسعجانباالانسداديدفع

الأولى.للمرة85%بنسبةبنجاحيعملجراحياالدموية

خلالفيأخرىمرةيرحإلانسدادالمرضىثلثوفى

والمزاياالفوائدتزيدقدمتعددةطرقوهناكشهور.ثلاثة

ضوئيةحزمإرساليؤديفقد.الأوعيةتقويمجراحةمن

اللويحاتترممباتحرقإلىالليزرتسمىنبائطمنمكثفة

لتبقيهالشريانفىرقيقةشرائحعتوضعوقد.التكوينحديثة

الدموية.الأوعيةتوسيعانظر:.مفتوحا

القلبأطباءمعظمفإنالقثطرةوسائلفشلتوإذا

وفي.التاجىالشريانمجازةطعمعمليةإجراءيقترحون

غالبادمويوعاءمنيسيراجزءاالجراحيزيلالعمليةهذه

ويوصلالصدر،فيشرياناأوالفخذفيوريدايكونما

للشريانالاخروالجانبللأبهرالوريداوالشريانمنجانبا

والجراحونالمسدود.الجزءمتخل!االمصابالتاجي

التحويلعمليةأثناءالقلبعملإيقافيستطيعون

مضخةلهوالجهاز.الرئة-القلبجهازبا!متعمالهم

القلبعملتؤديوحواجزأغشيةونظامكهربائية

الدممنالكربونأكسيدثانييسحبوهو.والرئتين

وقد.الجسمجمئأنسجةإلىالمؤكسجالدمويرسل

وتطيل-الذبحةأعراضمنالتاجيالشريانمجازةتخفف

التاجىالشريانداءمنيشكوالذيالمريضعمر-اللهباذن

الشرايين.تصلبيوقفولايؤثرلاولكنهالحاد،

يعئالمجازةجراحةأثناء

المريضصدراصاءالأ

)إلىالقلبلي!حتمفوا

القلبيوقفودثمايى،ر(

ويوصلولىالعملعن

الجديدةالأوعيةأبرراء

المسدود.التاحيللشوياد

القلب-جهازوي!حل

ضئوأكسجةعلىالرئة

العمليةأثماءالدم

الجراحية.
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)أعلى(.أغلصاعصلةلىوتلماعصاتسبصأنيمكنالقلبيةالنوبة

أتاءالأ!صسح!!اعلىيحصاأ-عصلىقطاالأحمراللوددوالجزء

دأطص.سعدا!ح!-الايستطيعر،النولة

القلبيةالنوبة

جلطةتسدعندماالقلبيةالنوبةحالاتمعظمتحدث

الخثارالحالةهذهوتمسمىتماما،التاجيالشرياندموية

تغذيالتيالعضلةتعطلإلىالحالةهذهوتؤدي.التاجي

لموإذا.الأكس!نمنأقلكميةلتلقيهاالمسدودالشريان

والعطلالأذىفإندقائقخلالفيجريانهالدميعاود

إذاساعاتستمرورلعدتموتالقلبخلاياوتبدأ.يزيدان

الدمضخعلىالقلبقدرةفيالعطليؤثروقد.دميصلهالم

القلبيةمإلنوبةالجسماويتفاعل.الممعابموتإلىويؤدي

تذيبأنيم!صهاالدمفيموادفهناك،الخاصةدفاعهبوسائل

فيأحرىمرةالدمسريانعلىوتساعدالدمويةالجلطة

منساعاتستخلالالجلطةذابتوإذاويسر.سهولة

أقل.يكونالقلبعلىالعطبتأثيرفإنالنوبة

منكثيريعانيالقلبيةالنوبةحدوثقبل.الأعراض

وأهضمسوءمنويشكونبدورانويشعرونالذبحةالناس

بأييشعرونلاالمرضىبعض.أخرىأعراضايعانون

الحالاتمعظمفيالقلبيةالنوبةوتسبب.منذرةعلامات

فيوقاسبطيءبأنهالألمالمصابونويصفشديدا.ألما

الظهر.أووالذراينوالفكالعنقإلىيمتدقدولكنهالصدر

.ساعاتعدةإلىمعدودةدقائقمنالألميستغرقوقد

القلبيةالنوبةتحدثيهف

مرعلىتتكودإليهاتؤديالتىالألسا!وأحش،فحأةالقلبيةالسوبةتحدت

،مبكرةسنفىتحدأاضاجيةاالشرايينفىتحدتالتيفالتر!سبات.السيم

أحدتسلسلالإيصاحيةالرسوموتب!ت.انشريالىاسدادإلىتؤديوقد

القلمية.اسوبةاإلىتؤديالتيالاحتمالات

لى!به!!كأ-

يبد:مريصلنة21صفى

حيدةصحة!ياخاحيااكشرياد

الصفراء:النطقةاجسار(ا)إلى

ئويحةأودهىترلس!أرلهى

خصيمها.تم

المتراسينتضيئسنة51سنفى

وتعملخطرةل!همورةالتاحية

تضييقعلىالدهيةالترسبات

ربعإلىالشرايينفتحات

الأصلية.مساحتها

سطحلطهشساتولشرسسدفىماسنلتكور.،ء8..

القلمية.الموبةمسببةالشرياد70!لال!

المريض،يشفىسنة006لأ

خد!ضيقالمتمريابعدانمرديلكن!؟!و
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ويشكالصدرفيألممنيشكوالذيالشخصوعلى

فورا.الطيوالعلاجللمساعدةيلجأأنقلبيةنوبة/بىايةفى

يساعدوق!د.المصابينبعضعندالتنفسيتوقفوقد

المريضالرفويالقلبىالإنعاشيسمىإسعافيألمملوب

نأإلىالاستهـمرارعلىالدمويةالدورةويساعدالتنفسعلى

نأيجبالأسلوبهذاولكن.اللازمةالطيةالعنايةتصل

القلبإنعاشانظر:ومتخص!.مدربشخصيطبقه

والرئتين.

القلبيةالنوبةمريضيصلحينما.والعلاجالتشخيص

ليتأكدواللقل!بوتخططارسماال!طباءيجريستشفىللم!

فيألمم!جردوليسالقلبيةالنوبةفعلايعانيالمريضأنمن

القلبفعضلةاخر.اضوابأوخللعننابخالصرطر

القلبرسمفيعاديةغيرموجاتتحدثالمصابة

الطبيةالتحاليلبعضإلىأيضاالأطباءويلجأ.الترطيطي

إذاإلامفيدةليستالحالةهذهفيالتحاليلولكنللدءإ.

القلبية.النوبةعلىساعاتستمض!ت

فىالطبيبفإنالألممنيشكوالمريضاستمروإذأ

ويستخدم.المورفينمثلللألممسكنايصفقدالحالةهذه

فيالجلطةتذيبأنيمكنوعقاقيرأدويةأيضاالأطجماء

الجلطةيديبأنفيالعقارفشلوإذاالمسدود.ا!سيان

وأالقلبيةالأوميةبتصويرمستعجللإسعافيلجأونفإنهـ3

.المجازةجراحةإجراء

مراقبةتتمللمستشفىالقلبيةالنوبةمريضإدخالوبعد

اختلالأوواللانظميةالقلبهبوطمثلمضاعفاتأي

هبوطويحدث.المركزةالعنايةوحدةفيالقلبضربات

بالغلتلفنتيجةكافيةكميةالقلبيضخلاعندماالق!ب

حالةوفي.بنجاحعلاجهويمكن،القلبعضلةفي

غيرإيقاعاالكهربائيالقلبنظاميحدث،اللانظمية

الرجفانوهو-اللانظميةأنواعأحدويحدث.عادي

بغيرالبطينمنكهربائيةإشاراتترسلعندما-البطيني

المفا-جئوالموت،الفعالغيرالقلبإيقاعينتجوقد.انتظحام

طبيا.علاجهايمكنواللانظمية.البطنيالرجفانعن

لاالذينالقلبيةالنوبةمرضىفيالموتنسبةتصلوقد

قبليموتوبعضهم.%02منأكثرإلىطبياعلاجايتلةون

وتتراوح.الأعراء!بعضهمويتجاهل،الطيبيصلأن

بالمستشفياتالعلاجيتلقونالذينالمرضىفىالموتنبة

النوبةمرضىيتعرضوقد.المائةفىوعشرةخمسةبين

وأالصدرفىمتكررألممنيش!صنالذينجيةالق!

منأكثرىأخهبأمراضللإصابة،قلبيهبوطأو،اللانظمية

.الأعراضهذهمنيشكونلاالذينالمرضى

تحتالقلبرسومالأطباءمعظميجريالشفاء.

نأمنليتأ!!دوا،القلبيةبالنوبةللمصابينالإجهاد

كصبكأرسمعملويتم.المستشنىفييبدأالقلبمرضىتأهيل

إلىيغادرواأنقبل)أعلى(المرضىمنلعددالإحهادتحتللقلب

القلب.أصابالذيالتلف!مدىويبميوضحالفحصوهذا.منارلهم

الذينالمرضىوينصمح.ذلكبعدتحدثلنالمضاعفات

وأالتاجيةالأوعيةتوسيعإلىباللجوءمضاعفاتيعانون

مضاعفاتمنيشكونلاوالذين،المجازةعمليةإجراء

وتوفر.النقاهةدورإلىأومنازلهمإلىالذهابيمكنهم

علىتدريببرامجطريقعنجيدةصحةللمرضىالنقاهة

وأدويةمنتظمةغذائيةووجباتتدريجيا،الرياضيةالتمارين

نسبةوارتفاعالدمضغطارتفاعمثلأمراضلعلاج

خفيفةأعمالأداءيمكنهمالمرضىومعظم.الكولسترول

كانتإذأللقلبالتامالشفاءوشم.النوبةمنيوفا03بعد

الله.بإذن-شهورثلاثةخلالشديدةندوببه

)الولادية(الخلقيةالئشوهات

ميحدثعيبأواضطرأبأيالقلبأطباءيسمي

فييحدثالمرضوهذا.الولاديالقلبمر!الولادة

هذهوبعض!.تامةولادة1).00كلمنولاداتثمانى

العادية،الشخصحياةفىيؤثرولاطفيفالتشوهات

.للوفاةتؤديقدبدرجةحادأيكونوبعضها

الأسابيعفيالقلبتكونمعالولاديةالتشوهاتتبدأ

الاكسجينكلعلىالجنينودتحصمل.للحملالأولى
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يفئفالد!.الأمجسمطريقعنالغذائيةوالمواد

منالايمنللجانبتم!ومنالجنينلجسماوالغذاءالأكسجين

نتستطهئألالانهاالجنينرئةيدح!!لاالدمولكن.قلبه

عنللأبهراشئويالشريانمنيمربل،بالأكسجينتمده

مععملهاالرئةوتبدأ.الشريانيةالقناةيسمىممرطريق

للرئتين.الجريانفيالدمويبدأالقناةتنغلقحيث،الولادة

نتيجةعادةتكونالقلبفىالولاديةالتشوهاتومعظم

.الدمجريانتعيقضيقةأجزاءأوالقلبفيشاذةلفتحات

القلبلغطتسمىعاديةغيرأصواتاالتشوهاتتحدثوقد

،!الأطباءالجل!ولا.القلبلغطان!:.القلبأوخرير

أغلب،افىأص!لأديةاأضشوهاتاإلىتؤديالتيالأمعباب

أمحملياتاأصريرتعنالتشوهاتاتصحئمعف!أيمكنولكن

أضعتموهاتاهدهأكثرأ!ةالمقاهذهوممتتناول.الجراحية

شيوعا.

التشوهاتأشدمن.القلبفيالشاذةالفتحات

فيثقوبوهي،الحاجزيةالتشوهات،الولاديةالقلبية

العيبيسمىالأذينينبينالثقبكانوإذاارر-.

العيبيسمىالبطيإند!تكانوإذاالأذيني،الحاجزي

يسارمنأجعبرللدممجايأالثقبويدع.البطيىالحاجزي

مرةأطرئةالمؤكسجأسدماهذاجرىوإذا.يمينهإلىالقلب

أطجراح!!يمكنو.اشئةلياحتقانايسببذلكفإنأخرى

الحاجزيأسيبشاأ،ذينى1الحاجزيفيالعيبمعالجة

مررهخصوأأكثرأجطهيمىاالحاجرفىاسيباويعتبر.البطيني

فيجداأ!الىاالضغطبسببالأذينياالحاجزفيالعيب

لاالأذينيالحاجزيالعيبانواعوبعض.الشماليالبطين

عندماالعمر،منحدامتقدمةمرحلةفيإلاتعرفأوتظهر

الحاجزيالعيبتصحيحيتملموإذا.الدمضغطيزيد

الرئتادتتأثرفقدالثانيعامهالطفليبلغألىقبلالبطني

المفاجئ.والموتالدائمالعجزبذلكمحدثة

تنغلقلاعندماالشاذةالثقوبمنآخرنوعوينتج

القناةيسمىالخللهذا.الطفلولادةعندالشريانيةالقناة

للأبهرالرئويالشريانمنيجريفالدم.السالكةالشريانية

الدمفإنمفتوحا،الممرهذااستمروإذا.الجنينولادةقبل

إلىالعاشالضغصأذيالأبهرامنويجريجريانهيعكس

احتقانامسبباللرئةالمؤكسجالدمويرجع.الرئويالشريان

بعضالأطباءويصفالممر.أقفلإذاإلاللموتيؤديقد

يمكنالأدويةفشلتوإذا،قفلهعلىتمساعدالتيالأدوية

الجراحية.بالعمليةعلاجه

القلب.فىعامتشوهأوعيب.الدممجرىانسداد

الأبهرلصماميكونأنالعيبهذاأهممبابمنيكونوربما

التشوههذاالقلبأطباءويسمى،ثلاثمنبدلآشرفتان

جريانشرفتانتمنعوفيه،الشرفالثنائيالأبهرصمام

يسببلاالتشوهوهذا.القلبلغطيسببمماجزئياالدم

العمليةإجراءيجبذلكوعند.البلوغبعدإلامشاكلأي

حية.الجرا

حدوثوهوأصلادةاتشوهاتمنآخرنو!وهناك

هذهوتسمى-الجسملأسفلينزلعندماالأبهرفىضيق

نوبةإلىيؤديقدالضيقوهذاالأبهر.برزختفيقالحالة

يؤديسنا،الأكبرالأطفالوعندالصغار.عندمفاجئةقلبية

واليدينالرأسفيالدمضغصأفيارتفاعإلىالتشوههذا

الجراحونويصحح.اضجلينفيأسدماضغطوانخفاض

الأبويكونعندماالطفولةمنمتقدمة-!شيأضمتموهاهدا

أءصامل.اححمهمنقريبا

الولاديأغلبياالتشوهمنمعقدةحاصةأصةحاهماكو

منأولكانفرنسيطبيبفالوتو.فالوترباعيةتسمى

،اضطراباتأربعةمنتوليفةوالتشوه.الحالةهذهوص!

بينثقبوهو،البطجنىالحاجزيالعيبخطورةوأكثرها

يقللالضيقوالصمام.الرئويالصمامشيوضيقالبطن!ت،

البطينفىالضغطيزيدمماللرئةتذه!التيالدمكمية

الحاجزيالعيبعبرالأيمنتأصبم!أامنالدمويمر.الأيمن

يمرلمالدمذلكولأن.للجسموسعدهاالأيسرااطب!تأجميمىا

فإنه-المؤكسجالدملون-ال!حمرأطوناأجكتسبلاشئت!ت

منيعانونالذينوالأطفال.ألازرتمائلأ11أ!ريجع!

.الزرقالولدانأوالزرقالأطفاليسموذأصعيباهذا

.وسةسالأدمعالجتهم.ط!أ.رةااالأطفالرسعض
بعصهمو".س-!س!.

.الأزرقالوليدانظر:.الحالةلتصحيحجراحيةلعمليةيحتا!

الأخرىالقلباضطرابات

القلبصماماتشرفاتكانتإذاالصمامى.المرص

الصمامي.المرضيسببذلكفإنعيببهاأومشوهة

بمالصمامتفيقهما:الصمامعيوبمننوعانهناك

فيضيقحدوثإلىوأدتالضرفاتتصلبتإذاويحدث

عبرالدمتدفقمنيقللىقدمما،الصماماتفتحات

إذاويحدثالقصور،أيضاويسمىوالقلس؟الصمام

للدميسمحمماصحيحةغيرلصورةتسغلهتالشرفاتكالت

المرضيظهرلاوقد.أتىحيثمنللحلفبالانسياب

عملفييؤثرمما،البلوغمنسنينبعدإلاالصمامي

القلب.وكفاءة

تشوهاتنتيجةالصماماتأمراضمعظموتحدث

بدلآشرفتانالأبهرلص!اميكونكأن،القلبفىخلقية

وهذه.رومماتيزميةحمىمنأو،الشرفمنثلاثعن

فىكثيرةالتهاباتتعقبهاب!ضيريةعدوىبسببتحدث

الأحيانبعضوفى.القلببينهامنالجسمأعضاءمعظم

.الوفاةأوالقلبروماتيزمإلىالروماتيزميةالحمىتؤدي
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العطبولكن،الطفولةفيدائماالحمىهذهوتحدث

العمرتحق!دمعندماإلايظهرلاللقلبتسببه2بالذ

بعسرعةالقلبروماتيزمتفاديالأطباءويحاول.بالمح!ماب

الحمىانظر:.الأساسيةالعدوىوعلاجتشخيص

تيزمية.الروما

خلاياالتههابإلىدائماالقلبروماتيزمويؤدي

عبرالدمرجوعمسببا،التاجيالصمامخاصة،الصمام

علىندباتتظهرويزولالالتهابيعالجوعندما.الصصام

مغا.الدمورجوعالشرايينضيقمسببةالصصام

والتعبالتنمسضيقالصمامأمراضأعراضوتشمل

.الأحيانبعفه!فيالصدرفيوأل!االمتواصلوالعمئعال

لغطبتحديدالصمامىالمرضتشخيصالأطباءويعممتطيع

إبطاءريؤدي.المنتظمغيرالدمجريانمنينتجالذيالقلب

غيرالجريانإلىضيق،صمامفيرجوعهأوالدمجريان

المنتظم.

تشمخيصهمليؤكدواطرتعدةالأطباءويستعمل

تقنيةوفي.الصماميالمرضخطورةمدىويىحددوا

فوقوموجاتإشاراتترسل،القلبصدىتخطيط

القلبمنتنعكسالموجاتوهذهالصدر.عبرصوتية

القلبلصماماتفيديوصورةالراحإلىالصدىوتحول

طرقثلاث)أعلاه(الايضاحيالرسمسين.القلبعيوبإصلاح

القلبفىصغيراثقباالجراحيصلح-ا:القلبعيوبلإصلاح

بنسيجترقيعهتمكبيرثقب2اليسار(0)إلىمغاالأطرافبخياطة

آليصمامبهواستبدلأريلمتعطلصمام3-(الوسط)فىصساعي

ويضعهالآليالصمامفىخياطيةغرزبعملالحراحيقوم(.اليمين)إلى

القلب.معيخيطهتمالصحئومنالمكانفى

أيضاالتقنيةهذهالأطباءويستعمل.الأخرىوالتركيبات

الشرايينوأمراض،المنتظمغيرالدمانسيابعنللكشف

هناككانوإذا.القلبأمراضمنأخرىوحالاتالتاجية

إجراءبعدالصماميالمرضوجودحولالشكبعض

إجراءإلىيلجأونالأطباءفإن،القلبكهربائيةمخطط

التاجيةوالشرايينالقلبيةالأوعيةتصويرمعالقلبقثطرة

معا.

يألرصدالصماميبالمرضالمصابالأطباءويراقب

الدمرجوعأوالصمامضيقزادوإذا.الأعراضفىتغيير

لاحالةوهي،الاحتقانيالقلبهبوطيسببقدذلكفإن

ويعالج.الدممنكافيةكميةضخفيهاالقلبيستطيع

المريضينصحونفقد.مختلفةبطرقالهبوطهذأالأطباء

إرشاداتيتبعأووزنهمنيقللأوطويلةلفتراتيرتاحأن

دوأءالاطباءيصفوقد.القلبعلىءالعبتقللأخرى

الضخ.علىالقلبقدرةلتحسينأخرىأدويةأوالقمعية

يلجأونقدالأطباءفإن،العلاجطرقكلفشلتإذا

.الصماماستبدالأود!صلا!الجراحيةالعمليةإلى

آلى.صمامبهيستبدلانيجبالمصابالتاجىوالصمام

الصناعية.الصماماتمنأنواععدةالجراحونويستخدم

مننوعوهو،والقفصالكرةصمامذلكمثال

بكرةيحيطالفولاذمنقفصعلىيحتويالصمامات

اخرآليصماموهناكحراريا.معالجكربونمنمصنوعة

تفتتحاندائرشينشسبهكربونيتينأسطوانتينعلىيحتوي

محورية.بالية

دقاتانتظامعدمبهيقصدالطيعى.غيرالقلبنظم

تؤديوقدمؤثر،غيرأومؤلمغيريكونوقد.القلب

نأويمكن،الموتإلىالقلبضرباتاختلالأواللانظمية

طبيعي.غيرنظمكلالكهربائىالقلبرممميوضح

06منأقلكانتإذاالقلببطءاللانظميةتسمى

منأكثركانتإذاالقلبتسرعوتسمى،الدقيقةفىدقة

.الواحدةالدقيقةفيدقة001

ناظمةتهدئأدويةاستعمالمنينتجقدالقلبوبطء

عنالقلبخفقاندرجةتحددالتىوهي،الطبيعيةالقلب

أنقطاعويحدث.الكهربائيةالنظميةالإشاراتطريق

القلب،بطءالتوصيلمساراتفيالكهربائيةالإشارات

طريقةبأيعلاجهيمكنلموإذا.القلبإحصارويسمي

منقريباإلكترونيةعشاعيةناظمةيدخلونالاطباءفإن

كهربائيةإشماراتويرسلبالبطاريةيعملجهازوهو،القلب

ويحدث.مختلفةمعدلاتعلىبرمجتهويمكن،للقلب

وأالبطينيجعلمرضهناكيكونعندماالقلبتسرع

القلبوتسرع.سريعةكهربائيةإشاراتيرسلالأذين

قدالبطينىالقلبتسرعولكننسبيا،علاجهيمكنالأذيني

ي!خيطتعرر

لحهارالدملإع!يركاكتم،كا؟كا!%آلأ\\ثبما1رز!ص

الرئة-القلص

ط3أألأا

!ء:1وليرشاليصمام

3!!كا"-كا!،كاا!ا،لملارء!يك!!1كاس!الص!امضغمو

يإأالير41!كوصيم!ك!صبرثث!ص1ءوع،

برالأ!كا!ألمو!صكصكاء*!صلأ،!!،كا!لا؟،وء

!اضاكا،!يهـحلمرعلآو!لم13؟عىكا!!عكارى4

،ورالحو"،ى3أ3لم؟لمين*ءك!!ه!

صى!11ل!ورء3ىط!س!يم!راو

لأ!كا!يركاء؟!كاكا*كالملآ!/؟ثراكاالأ!!!ئركالم!اوريرأ

*-لا!!لم؟/*!ءلأ/صتر!لم

؟!،برلاكا،-

،ءكاكأكا/لمبربر،!!!/!ركا!؟3أكا4*تنء

لم9-ى!\يركاخ!،!ىكا!"/كا!3كا؟كا3ضفئل!

صعيرىتق!اس!*!!بر4غلالاع4!"-!ع3سكايو!4ا؟

إصلاحهتمالفل!عء،-!ر،ءنميررز!لاكا،تن!!*شكس:كاس؟!لأ!غلمل!رو!لم

كيرثفعكا!ء47

ترقيعهتم
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إلىالمنتظمةغيرالانقباضاتتؤديوفيهرجفانإلىيؤدي

القلب.تسرعمنتقل!!أدويةعدةوهناك.المفاجئالموت

الأطباءفإنالبطينعلىالعملفىالأدويةششلتوإذا

علىليتغلبواالقلبأضاظمةمشابهاجهازايدخلون

قطبولهالرجفانمزيلالجهازويسمى،الرجفان

الجهازهذاولحس.القلبجانبعلىيوضعكهربائي

كهربائيةشحنةويرس!!.القلبفيبطينيتسرعبأي

.التسرعلوقفخفيفة

الحرارةوارتفاعالورموتشمل.القلبالتهابات

ومن.أغلصاصتمختلن!ةأجزاءتصيبأنويمكن.والألم

هورأضامور،ايصيبأرزياأضخاب()1التامورأخهاباذلك

هذاينت!تقدو.أ!لببالحيصأأسذياالواقيالححاب

المعديةالأمراضمث!أضصراباتعدةمنالالتهاب

تجمعيسببوقد،ال!طويالفشلأوالمفاص!!والتهاب

فإنالسوائلمنكبيرةكميةتجمعتوإذا.تحتهالسوائ!!

منكافيةكميةضخمنويمنعهالقلبعلىيضغطالتامور

بمحقنةالسوائلهذهالأطباءيسح!وإذالم.للجسمالدم

أطموت.تؤديأسةالحاهذهفإنأصدربامروراالتامورداخل

أعلب.اعلىولضغطالتاموريتلفقدالالتهابوتكرار

ثه.حدوأ!ةحافيأفالتاأضسيجاالأطباءويزيل

يعلصأصدياأحثماءأهو،القلصبطانةأووالشغاف

يصابقد.صماماتهوي!صنأ!داخ!امنالقلبتجاويص

رهو،البكتيريالشغافالتهابيسمىبالتهابالشغاف

طريقعنالدممجرىالبكتيرياتدخلعندماتحدثأسةحا

تصيبوقدأصلا،تتكاثرحيثالجسمأعضاءبعض

جراحةأثناءأطدمالفممنالبكتيرياتدخلوقد.القلب

الحالاتمعظمافيالعامالمناعةجهازويقاوم.والفمالأدمشان

علىالبكتيرياتتحمعقدولكنالبكتيريا.هذهويدمر

ومرضوتتكاثر.الصمماممرضىعندالمصابالصمام

علاجهشملمإذاقات!!البكتيريالشغافالتهاب

قبلالمضاداتهذهالأطباءويصمف.الحيويةبالمضادات

ت!ضروتس!أسذيناأطمرضىالجراحيةالعملياتوبعد

عضلةتصيبانتيالأمراضاوالعدوىتسمى.إصابتهم

عماالالت!اباتسببتوإذا.القلبعفلةالتهابأعلبا

يحتاجالحالةهذهفيالمريضفإنعلاجهيمكنلامستديما

قلب.زرععمليةإلى

عفلةتصيبأمراضعدةإلىيشيرالقلبعفحلةاعتلال

وألفسهتلقاءمنالاعتلالهذايتطوروقدنفسها.القلب

عامانشكلانوللمرض.أخرىواضطراباتأمراضبسبب

بش!لالعضليخمووفيهالفمخامي،القلبعفملةاعتلالهما

يصابوفيه،الاحتقانيالقلبعفلةواعتلال،طبيعيغير

القلب.هبوطويسبببالضعفالعضل

بسببتكونالضخامىالقلبعضلةحالاتومعظم

السفليينالقلبتجويفيبينالجدارالعضليسمكفيزيادة

الحاجزيمنعالحالةهدهفي.السميكالفاص!!والغشاء

فياحتقانامسبباالأيسرأجطينامنالدممرورالسميك

علىتساعدالتىبالأدويةالحالةهذهعلاجويمكن.الرئة

لإغلاقالزائدةالخلاياقابليةويقلل،القلبوانبساطتمدد

الجراحيةالعمليةمنفلابدالمرضتفاقهـاوإذا.أسدمامجرى

أ!بيعي.أاغيرالعض!!لإزالة

أدىإذاالاحتقانيالقل!عضلةاعتلاأ!يحدث

ضخامسبباالأيسراجطيناتضخماإلىأغلباعضلةضعص

تحديدالأطباءيستطعلأالحالاتمعظمافير.أطدمضعيفا

وليس.الاحتقانيالقلبعضلةاعتلالشىاطماشمرأصسببا

يصفونقدولكنهمالحالةلعلاجمحددودواءعلاجأ!م

.المرضتطورلمنعالمريضحركةمنويحدونالادويةبعض

قلب.زرعلعمليةيحتاجونالمرضىوبعض

يستطيعلاالقلباضطراباتمننوع.القلبهبوط

القلبيقفأنتعنيلاوهيب!!اية،الدمضخفيهالقلب

قدللجسمالدمإيصالعنأغلبايعوثمرضروأيتماما.

عنالقلبهبوطحالاتمعظمتنتجر.أ!ةالحاهذهيسبص

فىطداتلفايعاسونالذيرللمرضىضصةآحرتمثلالقلبزرععملية

)أعلى(.العملياتغردةدييديهليرمتبرع!ل!الحراحيمسك.ا!ل!ا
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وأمراضالقلبعضلةواعتلالالتاجيةمرلكالشرايين

الإجهاد،يسببالكافيغيرالدموجريان.الصممامات

هذاويسبب.للرئةيرجعالدميجعلأنهإلىبالإضافة

التنفس.فيوصعوبةقصوراالاحتقان

تدهورالقلبهبوطعلىالتغلبالجسممحاولةوتسبب

منكافيةكمهةيعطيأنالجسميحاولمثلاقليلا.أ،الحا

الشرايينبتضهيقالأخرىالحساسةوالأجزاءللدماغالدم

هذاولكن.والرجليناليدينمثلأخرىأجزاءإلىيةالمؤ؟

ويصف.الدمضخفىأصعبالقلبعمليجعلالتضييق

المشاكل.هذهعلىللتغلبالادويةبعضالأكلباء

القلبهبوطعلاجفيتستعملالتيالعقاقيرأقدمومن

منأكثرمنذالعقارهذاالأطباءوصفوقد.القمعيةأدوية

القلب،عضلاتانقباضاتيقويوالقمعية.سنةما:ي

المسماةالح!دشةالأدويةوبعض.الدمجريانمنيزيدولهذا

غيرالطبيعيةالجسممحاولةتمنع،الأوعيةموسعات

هبوطيحدثعندما،الشرايينلتضييقفيهاالمركوب

العضلاتتمددعلىتساعدالأدويةهذهوبعض.الق!ب

أخرىأدويةوتمنع.الدمويةالأوعيةجدرانفيالملصاء

العضلاتانقباضإلىقؤديالتيالكيميائيةالتفاعلات

الشرايين.جدرانفيالملساء

بالأدوية،القل!بهبوطفيالتحكمممكنايكنلموإذا

الذيالخلللتصحيحجراحيةلعمليةيحتاجالمريضفإن

شديدةخطورةالجراحيةالعمليةوتمثل.العطبإلىأدى

هؤلاءومثل.الأدويةبميتجاوبونلاالذينالمرضىعلى

للقلب.مساعدةبأجهزةمؤقتاتوصيلهميمكنالمرل!ى

وتساعد،والشرالمحنبالأوردةموصلةصغيرةمضخاتوصب

لإصلاحللجراحمينفرصةوتتيح،العملعلىالقلب

الميكانيكية.الم!ضلات

الأطباءفإنللإصلاحقابلغيرالقلبفيالخللكانوإذا

يستخر!وفيههاقلب.زراعةعمليةيجرونالحالةهذهفي

إنسانقلبمثليدقحيقلبويفضل-متوفىإنسانقلب

المريض.الإنسانقلبمكانويوضع-دماغهموتعنأعلن

القلبلهذاالمريضجسمرفضاحتمالدائماويوجد

خليةأونسيجعأيطبيعيةبصورةيرفضالجسملأن،المزروع

للأعضاءالجسهـمرفضعلىالأطباءويتغلب.عنهأجنجية

أحياناالأدويةولهذه.فعالةقويةأدويةباستعمالالأ-جنبية

عائقابالقلوبالمتبرعينقلةوتمثل.خطرةجانبيةاضأس

ألانتظارقائمةفىالذينالمرضىمعظميموتوقداخر.

الأنسجة.زراعةانظر:.المناسبالقلبلزرأعة

النجاحنسبةتبلغالقلبزرعلعمليةالأولىالسنةوفى

إشرافمثلفائقةعنايةدائمايتطلبالنجاحولكن.08%

مستمر.وعلاجمباشرطبي

جربالميلاديالعشرينالقرنمنالثمانينياتوفي

القلوبهذهولكنالبشرفيصناعيةقلوبزرعالأطباء

القلبانظر:.الدمتجلطتسببلأنهانجاحهاعدمأثبتت

الصناعي.

القلبأبحاثعنتاريخيةنبذة

القلبأنجالينوسلاحظالميلاديالثانيالقرنفي

يدفعالأيمنالقلببطينبأناعتقدولكنه،الدمحركةوراء

الفاصل.الحاجزفيثقبطريقعنالأيسرالبطينفيالدم

والذيدمإلىالاكليحولالكبدأنجالينوسواعتقد

جاليينوس.انظر:.استعمالهليتمالجسمعبريمربدوره

العربالعلماءتوصل.الدمويةالدورةاكتشاف

إلىأجروهاالتيالتشريحعملياتخلالمنوالمسلمون

ذلكومن،اليونانيينالأطباءمنكثيراراءفيهاخطأواآراء

(أم288هـ،687)تالقرشيالنفيسبنالدينعلاءأن

خلالمنوجدفقد؟التشريعفىجالينوسآراءانتقد

التنفسبينصلةهناكأنوالحنجرةالقلبتشريحفيتجاربه

الرئتين.منالقلبإلىالدموانتقالالتنفعم!وبين،والنبض

فتحةبوجوديقولالذيجالينوسقالهمابخلافوقال

نأووضح،البطنينبينالفاصلالقلبجدارفي)ثقب(

فيويتدفق،كاملةدورةفيهويدورالقلبفىيجريالدم

فيهممافيتخلصالهواءمعويتحدفيهمالينتشرالرئتينأوردة

القرنبدايةفيالقلبعنمفصلةرسوماتصممدافينشيليوناردو

بعضلمناقشةالدقيقةرسوماتهودعت.الميلاديعشرالسادس

القلب.تركيبعنالمقبولةالاعتقادات
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!!بم

متلإيضاحو!سائ!.!م!محةيعكلاصقلصادأنوصرءهارفىوليم

الحسم.أحراءك!!اإالدممروركيميةأوص!!أعلاهالخشبيالر-

البط!تإلىليصلالرئتينشريانفىيجريث!ا،شوائبمن

شرفأصفيمالابنوكانأ!واء.باامتزاجهبعدالأيسر

ويمرئه11شيتجريانتىالصغرىالدمويةالدورةاكتشاف

اكتشفسما.أعلباإلىئوياايادا!منخلالهاالدم

(أم286هـ،685)تالقفبنالفرجأبوالعربيالطبيب

.الدملمرورفتحاتهاواتجاهووظيفتهاالقلبيةالأغشيةعدد

الطيبقامالميلاديعشرالسادسالقرنمنتصفوشي

الأوعيةبوصف-المولدفلمن!يوهوفزاليوسأندرياس

القلب.تجاويفلينثقوبتوجدلاأنهوأوضح.الدموية

،أم628عاممرةلأولأسدمويةاأ!دورةان!يةنشرت

القلبأنالإنجليزيالطبيبهارفيولينبينعندماوذلك

القلبمنالدمينسابكيفووصف،كمضخةيعمل

يرحث!االجسمعلىويتوزع،القلبإلىيرجعثمللرئة

اكتىأسدمويةاعيةالأربأنهارفىواعتقد.القلبإلى

وقد.الأوردةواالشراي!تب!-توص!الشعيراتتسمى

الإيطاليالتشريحعالمذلكقبلالشعيراتفكرةاقترح

وأكد.الميلاديعشرالسادسالقرنفيسيسالبينوأندريا

فىالشعيراتوجودمالبيغيمارسيلوالإيطاليالطبيب

الميلاديعشرالثامنالقرنبدايةوفي.أم661العام

!عتيفنالدينورجلالعالما،ال!نجليزيالطبيبتمكن

وذلك،الدمضغطقياسمن-مرةلأول-هالس

شقأنبعدحصانشريانفيزجاجيأنبوببإدخال

.أم733عامفىوتجربتهأبحاثهنتيجةونشر.جلده

التاشعالقرنفي.الحديثةالطيةالأجهزةاختراع

الأطباء،معرفةالاختراعاتسعتالميلاديعضر

عامففي.القلبأمراضوعلاجتحتسخيصفيمماعدت"

مثيوفيللاينيكرينيهالفرنسيا!ي!11اكتشفأم681

القلب،دقاتسماعمنالأطباءم!ضتاكتيالسماعة

الطبيبطورأم088عاموفي.الأخرىاالأعضاءوبعض

ضغطمقياسالبندقيةمدينةمنباخشونسيحفردصموي!!

شقدونويستعمل،الدمضغطأع!يالرجهازهوو،الدم

نيكولايالروسيأ!بيب11استعم!!أم506عاموفيالجلد.

بالتنصتوذلكالدملضغطمقياساأسمماعةا!صهـشت!ضص

والانبساطى.الانقباضيالدمضعطلدأصكمسحلاأطنبفر،

.اليومحتىيقةالم!إهذهيستعملودالأطباءاراصما

الهولنديالأمراضأصمعاممتشفام3091عام:شى

جهازوهو،الخيطيالجلفانيالمقياسإينتهوفنفيلما

منتتولدضئيلةكهربائيةطاقةأيوجودصي!سشف

كهربائيةمرسمةألسرطورعليهر.أغلباونشاطحركة

الميلاديالعشرينالقرنمنالعمث!هـينياتحلالوفي.أغلبا

التشخيصيالجهازالقلبح!ربائيةمرسمةصارت

القلب.أمراضعلمفىالأساسيا

صورةبأولالسابقفيالعلماءالسينيةالأشمعةوزودت

الداخليةالقلبأجزاءفيالنظرطريقةأما.الحيأغل!اعن

الطيبوكان.أم929العامشيالقلبقثطرةمعبدأتفقد

حيثالمجالهذافىرائدافورسمانورنرأحشاباالأحالىا

الأيمنالبطينفيمطاطىأنبوبمرورنفسهفيجرب

بالأشعة)صورقلبيةوعائيةصورأولأعطىوبذلك،لقلبه

فىنوبلجائزةوحاز(.الدمويةالأوعيةواالقلبلغرفالسينية

التشخيصي.القلبطبفيالرائدةتجربتهإلىنظراالطب

الأطباءوضع،أم798عامفي.القلبجراحةتطور

الجراحأجرىمرةولأول.الحيالقلبفيخياطةغرزأول

طعنرجلحياةلينقذجراحيةعمليةراينلودوجالألماني

لعلاجخياراالجراحةتصبحولم.القلبفيبالصدفة

العشرينالقرنمنأسثلاثينياتااخرأرفيإلاالقلبأمراض

يإروبرتالأمريكيأ!بي!11أ!هـىعندما،الميلادي

خلقىعيبلإصلاحناجحةجراحيةعمليةأولحروس

يشكوطفلشريانفيالثقبجروسوخاط.القلبفي

أسسالكة.االشريانيةالقناةمرضمن

هيلإنالأمريكيانالطيبانطورأم449عاموفي

الدورةلتحسينجراحيةعمليةبلالوكوألفريدتو!يجبروك

.الزرقالرضعلدىالطبيعيةغير
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الجراحيةبالعملياتيقومونالأطباءكانالبدءفي

يعملأنيعنيذلككانوقد.يعملوهوالقلبعلى

يفعلهأويراهأنيستطعمايكونوأن،بسرعةالجراح

استعملماعنليهذاكلتغيرام539عاموفيمحدودا.

القلب-جهـازوزملاؤهجيبونجونالأمريكيالطبيب

منالطبيبيمكنالجهازوهذا.طوروهالذيالرئة

الجهازكومحيثالجراحيةالعمليةأثناءالقلبإيقاف

إصلاحالطبهبيستطيعوحينذاك.وأكسجتهالدمبضخ

الاكتشافاتهذهوقادتتماما.متوقفوالقلبخللأي

العيوبإصلاح:الجراحيةالعملياتمننوعينإلى

عنداللريضةالصماماتواستبدال،الأطفالعنديةالبنيم

أمراضلتشملالقلبعملياتامتدتذلكوبعدالكبار.

التاجية.الشراون

نهايةفىالتاجيالشريانمجرىتغييرعملياتتطورت

الطبيبمجهوداتبفضلالعشرينالقرنمنالت!نيات

المتحدةبالولاياتيعملوكانفافالورو،رينيهالأر،جنتيني

يدمايكلالجراحانقامم6791عاموفي.الأصسيكية

مرةلأولالمساع!دالقلببزراعةكانتروينزوأدريانباكي

وأالمصابالأيسرالبطينالآلةهذهوتساعد.وبن!جماح

مجديالشهعيرالمصريوللجراح.مؤقتةبصورةالمجه!

عموماالقلبجراحاتفىفعالةعالميةإسهاماتيعقوب

انظر:.البشسريةأوالصناعيةالقلوبوزرعتقنياتوتطوير

.يعقوبمجدي

عمللتنظهيمالجراحيةالعمليةأثناءليتستعملالقلبكهربائيةمرسمة

طباعتها.ويمكنالشاشةعلىالمعلوماتتظههر.القلب

بجنوبالجراحينمنفريققام.قلبزرععمليةأول

قلبزرعبعمليةبرناردكريستيانالجراحبقيادةإفريقيا

يوما18لمدةالمريضوعاش،أم679العامفيإنسان

.رئويالتهاببسبببعدهاومات

القرنمنالسبعينياتوأوائلاسشينياتأواخروفي

.قلوبلزرععملياتعدةالأطباءأجرىالميلاديالعشرين

كانالجسملأنالأولىالسنةفىماتواالمر!ىمعظهمولكن

عملياتيوقفواأنالأطباءكادحتى،الغريبالعضويرفض

!أثاليتخرجوالآلة.الميلاديالعشرينالقرنمنالخمسينياتفيالمفتوحالقلبعمليةإحراءفيالآلةهدهساعدت.الرئة+القلبآلةتطو!

طريقصعادةالآلةتوصل.للجسمأخرىمرةالمؤكسحت!إلدمثممماما.الرئتانتمعلكما،الأكسجينبدخولوتسمحالدمسالكربون

بالقل!.يمرأدغيرمنالجسموأنسجةحلايافييدورذلكوبعدالأبهر،منرئيسىلفرعا!دمايدخلهناكومن،الساقفىشريان
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الأطباءبدأالعشرينالقرنمنالتمانينياتوفي.القلبزرع

الجسمرفضليقاومسيكلومسبورينيسمىدواءباستعمال

في-اللهبمشيئة-سبباالدواءهذاوكان.الغريبللعضو

المشكلةوصارت.المر!ىعندالعمليةبعدالحياةإطالة

متبرعين.وجودقلةهيالقلبزرععملياتفىالرئيسية

فىسريعتقدمحدت.والوقايةالعلاجفيالتطور

اغلب،ارراعةعملياتفىالهائلالتقدءمعوالوقايةالعلاج

اغرنامنالستينياتأواخرفىالبيتامحصراتالأطباءوطور

أ!دماضعطخفضعلىتساعدالآدويةوهذه،العشرين

أما.اللانظميةأنواعبعضفيوتتحكموتمئالذبحةالمرتفع

بيتامحصراتمثلتعملالتىالكاسسيومقنواتمحصرات

العشرين.القرنمنالسبعينياتفيظهرتفقد

أولجروينتزجأندرياسالسويسريالطيبأجرى

عمليةوهي،أم779العامفيللأوعيةترقئوتقويمعملية

مسدود.شريانأيلفتحوتجرىطبيعتهافىجراحيةغير

وترقيعتقويممعتستعم!!أخرىتقنياتالباحثونوطور

اطزروعالرجفانمزيلوصار.فاعليتهامنلتزيدالأوعية

نقباضاتالايحددجهاروهو.أم859سنةمنذمتوافرا

ا!قفها.صغيرةكهربائيةشحنةويرسلالبطينفيالزائدة

عواملتقليلفيالقلبأمراضومنعمقاومةوتركزت

الرئيسيةالأسبابومنبها.التح!3يمكنالتىالخو

المرتعالدمضغطفرطالتاجيةالشرايينبمرضللإصابة

السجائر،وتدخينالدمفيالكوأصسترولنسبةوارتفاع

.المرضيمئتطورقدالعوأملهذهفىوالتحكم

مصدرهالقلبأمراضلمنعتعلمناهالذيمعظمإن

مثلا،فرامسجهامدراسةأعطتنافقد.المكثفةالطبيةالأبحاث

أمراضتحصالتىالخطرعواملعنوأفيةمعلوماتللقلب

فيام489عامفىالدراسةوبدأت.التاجيةالشرايين

وفحصت،مريكيةالأماساشوسيتسبولايةفرامنجهام

وغيرهاالبحوثهذهوبفضل.شخصآلافخمسةقلوب

وارتفاعالمرتفعالدمضغطلعلاججديدةأدويةالعلماءطور

.الدمفىالكولسترولنسبة

قلوبهمحالةتحسينعلىالناسمنكثيروعمل

ضغطبقياسيقومواكأن،أ!قائىاالط!أساليببتعلم

الذينومعظم.بانتظامالكولسترولنسبةوقياسالدم

علىحافظواالدمضغطفيطفيفارتفاعمنيشكون

السعراتمنقليلةوكمياتالملحمنقليلةكميةأخذ

نسبةقل!!وبعضهما.الغذائيةالوجباتفيالحرارية

هناكفإلىذلكعلىوزيادة،وجبتهمفطالمركزةالدهون

يساعدوذلك،الرياضيةالتمارينتمارسمتزايدةأعدادا

الكولسترولنسبةيقللوبالتالىالوزنتخفيفعلى

.الدمضغطويخفض

الحيواناتقلوب

اللافقاريةالحيواناتلمعظمليس.اللافقاريةالحيوانات

عنبدلأضخمةدمويةأوعيةلهاولكن،محددةقلوب

ولهذا،الجسمفيالدمدافعةبانتظامتنقبضوهي.القلب

لهذهمثالألارضودودةواحد.اتجاهفىيجريالدمفإن

والكركندالعنكبوتمثلوحيواناتوالحشرات.الحيوانات

الشكلأنبوبىواحدبتجويفقلبأ!اابحرا:سرطان

القلبوينقبض.القلبفىثقوبعبرأسدمافيهويجري

وشعبة.الشرايينفيللأمامالدمودافعاالثقوبتلكساذا

ما،لحدمعقدةقلوبأ!اوالقواقعالمحاراتمثلالرخويات

وهذا.فقطواحدوبطينأذينانأوواحدأذينمنهاللواحد

جداروللأذين.الدمويةالدورةمنمضخمجزءالقلب

العضوومنأ!ضمياالجهازمنأررماوتحلقى،رقيق

ثمومن،القدميسمىالذيوالمشقوقالخشنالعضلي

بدورهوالذيالسميكالجدارذيأطبط!تأصدماالأذينيضخ

أطشراي!ت.أسدمايرس!ط

أسدموا.وأذينبطينبتجويفين،قلبأطس!!.السمك

نحوويجريالجبيالبطينتسمىائتيالمساحةمنيتدفق

بمكانيمرذلكبعدثمأجطين.ايدخلذلكوبعدالأدين

يفمخذلكوبعدللأبهر،ثمومنالشريانىانحروطيسمى

حيثالزعانفأوللخياشيمالدميمربعدها.للشرايين

.الكربونأكسيدثانىويفرزشأكسج

الزواحفمعظم.والبرمائياتالزواحف

وللقلب،التجويفثلاثيةقلوبلهاالكبيرةوالبرمائيات

منالدمالأذينينأحدويتلقى.وأذينانواحدبطين

الدمكلولكن.الرئةمنالدميتلقىوالآخر،الجسم

الدممعظمبتوجيهيقومنتوءوهناك،البطينفىيضخ

وذلك،للرئةالوريديالدمومعظمللجسما،الشريانى

البطين.ينقبضعندما

رباعيقلبلهاوالثديياتالطور.والثديياتالطيور

.الثديياتلقلبجيدمثالالإنسانوقلب.التجويف

مننوعانوللقلبتطورا.القلوبأكثرالرباعىوالقلب

والدورةدلرررنالدمترسلالتيالرئويةالدورة:الدورات

النظاموهذا.للجسمالمؤكسجالدمتحملالتيالشاملة

يفعلأنويمكن،الدمضيخفيخاصةبصورةفعالالدوري

.عالضغطتحتذلك

علىالثديياتأوالطيورقلبدقاتسرعةوتعتمد

قلبهكانصغيراالحيوانكانف!صلما.نفسهالحيوانحجم

دقةألفيدفمثلا،الطنانالطائرفقلب،الضرباتسريع

فيمرة25الفيلقلبيدقبينماالواحدةالدقيقةفي

الدقيقة.



فيتختلفالحيواناتقلوب

فالدودة.والشكلجماارر-

الحيواناتمعظممثل،الأرضية

قابلةدمويةأوعيةلديهااللافةارية

القلب.بعملوتقومجاضالانف

فيبتجويفين،قلبللسمك1

والبرمائياتللضفدعحين

التحاويف!.لخ!فطقلبلأ!رى

الأخرىالتديياتمتلالكلابأ

التحاويص،رباعيقلباسدي!ا

أيضا.للطيوركما

سمكةقالب

كا!!(ول

قىنر!الأيسرالأدين

لأيسراالبطير

287القلب

!!-أ2-

-كا!/عي!،!خ!+لم

ءبر؟كالمصح!سجح!ى!عء!+كايراصكاا!ين

أرضيةدودةقلب

ءير/"لمءكالأع-كا!ىو\إ/!93

ا!دين

ا!ير

لأكاكاإ!3

ي!لأدا

يمنلأا

يىلأدا

يسرلأا

كلبقلب

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

طب،القل!الروماتيزميةالحمىالأبهم

الفلوريالكعتسفىالحفقانالقل!ضرباتاختلال

ثيوفيلريميه،لاينيكالدمالأوليةالإسعافات
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القلص.شكلفيأرهارداتلتةالداميالقلب

اجوم؟اأعلصاررعا!حليةالأساسيةالعقبةما-9

أصاحية؟االمجارةعمليةاصيص11يس!يكيص01

اصعرى؟ا!هأ!دبااسد:رغاا!صسصاطسلمبرعلماءسمر11

ا،رضر(.ااطر)الأرض:انف!إ.الأرصقلب

وهي.القدببشكلأزهارايحملنباتالداميالدلب

أواخرفيوتزهر،أليضأوقرنفليأوورديأحمرلونذات

المركزيةالساقوتتقوس،دقيقةوأرهارساقوللنبات.الرليع

فيالانويزرع،اليابانالأصليالنباتهذاوموطن.الطويلة

تربةفىزراعتهوتفضل.حدأ!!زهرةالعالمأنحاءجميع

ويمكن.محميوم!!ان،لالخثوغنيةجيدا،مروية

فصلفيالحديقةمنأحذإذاالبيوتفيبهالاحتفاظ

ويح!.أخرىإلىسةمنوينمومعمر،والنبات.الخريف

اشطوبة.بعف!بها،دافئةغرفةفيأسبيوتافييحفظأن

القد!عملديعملصممجهازالصئاعكيالدلب

بطينينلهأنفيالطبيعيالقلبيشبهوهو.الطبيعى

بضخالبطجنينأحدويقوم.الجسمأنحاءفىالدميضخان

أجزاءبقيةإلىبفئالدمالآخريقومبينماالرئتينإلىالدم

والمكانيتناممببحيثالصناعيالقلبويصمم.الجسم

.الإنسانصدرمنالمريضالقلبإخراجبعديخلوالذي

منهمالكلمضخت!تمنالصناعيةالقلوبوتتكون

خارجىقدرةوجهازأ!لإخراج،وصمامللإدخالصمام

وتشتولالضئ.معدللتنطماوجهاز،المضخاتلتشغيل

البلاستيكعلىالصناعيةالقلوبمنهاتصنعالتيالمواد

.والكربونوالتيتانيوم

كولف،وليمقيادةتحتعلماءالصناعيالقلباخترع

أولفيالجهازجربقدوكانالمولد.هولنديطبيبوهو

القلوبهذهوجربت.أم579عامحيوانعلىالأمر

العجولعلىوخاصةالحيواناتعلىواسعبش!سلالصناعية

أولجربوقد.عنهاتنحمأنيمكنالتيالمش!صلاتلتحديد

فريقاستخدمحيثأم،966عامالإنسانافىصناممطقلب

معهدفييعملكانالذيكولىونتونبرئاسةالحراحينمن

دورانلتدعيمالجهاز،المتحدةأسلاياتلاأطقلصت!صساس

لزراعتهطبيعىقلبيتوافرحتىالرضىأحدفىمؤقتاأررءا

منلأكثرحساالمريضئبقىأنالصناعىأغلباواستطاع.فيه

القلب.زراعةعمليةتمتحىساعة06

وليمبقيادةجراحيفريقامشطاع،أم829عاموفي

قلبكأولصناعيا،قلبايزرعأنيوتاجامعةمنديفرايز

استعمل،الذيالجهازوكان.البشريللقلبدائمبديل

الأمريكيالطبيبصممهقد7،جارفيكجهازوهو

وعاش.الهوائيةبالقدرةيعملوكاد،جارفيكروبرت

اسمهوكانيوما،211القلبهذالهوضعالذيالرجل

المرضىمنعددتسلمالحهيئذأسكشمنذ.كلاركلارلى

وقد.مستديمةأومؤقتةقلوببمثابة-7حارفيكحهاز

الدمجلطاتعننتجتبسكتاتالمرضىبعضأصيب

حور!ص

ح!!180

ا!ء3*س!لم%

ئيةهوا
صحاماد

-7ريخكحاجهاز

صمامات

الطبيعيالقلب

!ي

ئخي!س!اءصكى

لصعا!آئيةهوابلأ،أ

وفي.الطيعيالقل!مثلبطينانله7-جارفيكالصناعيالقلب

قرصيةمضخةتوجدكماللمحرج،وآحراسلمدحلص!املط!تك!!

وهساك.الجسمداحلإلىالدملتدفعوتنقممرتتمددلطينكل!ى

المضختين.بتشعيليقومللقدرةلحهارالمطينيرترلطهوائيةألالمج!



928سفينةالقلبر،

وتسدذلكبعدتنفصلثم،المضخاتفيتتكونالتى

إلىالحاجةإلىبالإضافةالمشكلةهذه.الدماغشمرايين

تمرالتيالهواءأنابيبوبعضكبيرةخارجيةقدرةوحدة

جدوىعنيتساءلونالأطباءبعضجعلتالجلددا-خل

الدائهـم.للاستعمالهوائيةبقدرةيدارالذيالقلب

أجرىالعشمرينالقرنمنالثمانينياتخلالوفي

بعضوتدار.الكهربائيةالصناعيةبالقلوبتجاربالعلماء

جهدذيبتيارأو،تلبسأنيمكنببطارياتالأجهزةهذه

الجلد.فيفتحةإلىيحتاجأندونمن!تفض،

القلب.،يعقوبمجديبمالطب،الجراحة:أيضاان!

يمالطبمنفرعالقلبطبطب.اكللب،

ويسمى.القلبوأمراضاضطرأباتوعلاجبتشخيص

القلب.أطباءالقلبأمراضفييتخصصونالذينالأطباء

المرضىمعمقابلاتبإجراءالقلبأطباءيقوم

مأالقلببأمراضمصابينكانواإذامالتحديدوفحصهم

المريضكانإذاعماالقلبطبيبيسأل،البدايةوفيلا.

مثل،القلببمرضالإصابةإلىتشيرأعراضمنيعانى

الكاحل.فيوتورمالتنفسفىوضيقالصدرفيألموبرود

قياسخلالمنالمريضبفحصالقلبطبيبيقومثم

إلىوالاسمتماعالقلبضرباتوتحسسالدمضغط

الطبية.السماعةباستخدامالقلبعنالصادرةالأصوات

العديد،جراءالقلبطبيبيأمرقد،الفحصهذابعد

الإصابةنفيأوتأكيدفيللمساعدةالمعمليةالتحاليلمن

الذيذلك،الاختباراتهذهبينومن.القلببمرض

جهازوهى،القلبكهربائيةمرسمةباستخداميجم.ي

منيطلبوقد.للقلبالكهربائيالنشاطيوضحتىجيل

المتحركةا!لنصةيسمىمشيجهازعلىيمشيأنالمريض

إلىذلكأثناءفيالمريضيخضعبينما،المتحركالسيرأو

كهربائيةمرسمةانظر:.القلبكهربائيةبمرسمةالمراقبة

وأالسينيةالأشعةالقلبطبيبيستخدموقد.القلب

تقنيةوفيالمريف.لقلبصورلالتقاطالصوتيةالموجات

حجيراتداخلإلىأنابيبإدخاليتمالقثطرةتسمى

تستخدمصبهغةولحقن،وانسيابهالدمضغطلقياسالقلب

الحالةتشخيصحالةوفي.السينيةبالأشسعةالتصويرفي

محددبعلاجيأمرالطبيبفإن،القلبأمراضأحدبأنها

جرأحة.أمكاندواء

القلب.:أيضاانظر

الأشد،النجمالعقربقلبنجم.ئجم،العقربقلب

أنهعلىويصنفوأضخمها،العقربكوكبةفيسطوعا

قطرمثلمرة063نحوقطرهويبلغ.خارقأحمرعملاق

محمرا.يبدوولذا،الشمسمنحرارةأقلولكنه،الشمس

تقريبا.الشمسسطححرارةنصفسطحهحرارةدرجةوتبلغ

لأنها!لنتظمبمشبهالمتغيرالعقربقلبنجمالفلكيونيسمي

،العاديسطوعهنطاقوفي.متغيرةفتراتخلالسطوعهيغير

انظر:.السطوعشدةمقياسيعتبرالعقربقلبنجمفإن

مرافقانجمالهإنإذ،ثنائينجموهو.السطوعشدةمقياس

،العقربقلبنجمحولالمرافقهذاويدورساخنا.صغيرا

الأكبر.النجمسطحمنالمنطلقةالغازاتكتلةضمنمحوما

عنضوئيةسنة004منأكثرالعقربقلبنجميبعد

النجملمشاهدةوقتأفضل.الضوئيةالسنةانظر:.الأرض

يوليو.ونهايةيونيوأواخربين

علم.،الفلك:أيضانظرا

أديس.مايكل،باكيديانظر:المساعد.القلب

يسوعتدبجمعية.جمعية،المقدسيسوعقلب

الكاثوليكية،الرومانيةالكنيسةتتبعنسويةجمعيةالمقدس

مراكزتوفيرأجلومنالمسيحيالشبابلتربيةأنشئت

فيبراتصوفيمادلينالقديسةأنشأتها.الروحيةللرياضة

188علىوتحتوي،باريسفيالميلاديعشرالتالممعالقرن

المدارسإلىبالإضافة،والأكاديمياتالكلياتوتضمدارا،

جميعفيدولة32فيالمدارسهذهتنتشروالعليا.الأولية

والمكسيك.وكنداالمتحدةالولاياتفيهابماالعالمأنحاء

روما.فيالرئيسىمقرهاويوجد

صغيرةشراعيةسفينةالقلبرسفينةسفيئة.القلير،

المتحدةالولاياتفيظهرتالحركةسريعة،الحجم

ولسفينة.الميلاديالتاسئكلشرالقرنمنتصففيالأمريكية

جسمهايكونأنوهىتوافرها،منلابدصفاتالقلبر

أشرعةلهامقدمتها.فيعنهمؤخرتهافىعمقاوأكثرف!يقا

السفينةهذهصممتوقد.طويلةصوارعلىمثبتةضخمة

سريعةصغيرةشراعيةسفنوهيبالتيمور،سفنغرارعلى

الولاياتساحلعلى،تشيسابيكخليجفيظهرت

البحر.فىلتستخدم،الأطلسيالمحيطعلىالمطلالمتحدة

بهاتشقالتيالطريقةمنالقلبرالمممعليهاأطلقوقد

الشايتحملالسفنتلككانتالبحار.فيالمياهالسفينة

إضافةأستراليا.منوالذهبوالصوف،الصينمنوالأفيون

الأطلسي.ألمحيطعبرالركابلنقل

جونتصميممنوهيحقيقيةقلبرأولرينبوتعد

وأسرعأكبركانتإذ،أم845عامتدشينهاتم،جريفيث

السفنبناةدخلبالتيمور.لممفينةسابقتهاعنبكثير

وأشهرام،855عامالسفنهذهبناءميدانالبريطانيون

.لمماركوالكتيالثرموبايليسفنهم
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7--؟-ء-ير

كا-!!،طمم+!!؟---بن

يريرجم!جم!ث-

المركبهي!س!!.!رةانمتحراعيةالمراكص!ترأإحدىدارككتي

التاسقةاحتحراعيةاالسمرمرا!واا!داالتعددةوالأشرعةالمسلوب

.الميا،ديعشراضاسعاالؤهـد!حتص!حلاأ!المراح!عمأسرجعلها

سفينةجمىصأضما!صايأصدنادوال!ضديكانربما

!لأياتأ!باسيتمماساشويةلابوبوس!إيعستفيالقلبر،

كلاودالفلاينجوممهاسفنهامعفمأبنى.الأمري!جةاالمتحدة

والجريتسيزذيأوفوسوفرينولايتننجهاوندوستاج

أم853عامتدشعينهاعندمنهاالأخيرةوكانتريبابليك

.أم..طولهابلغإذالعال!فيسفينةأكبر

القلبر،سفنسرعةعلىتشهدأضياالرحلاتومن

الأطسىالمحيطبينزجيمسسفينةبهاقطعتالتيالرحلة

سفينةسجلتهالذيوالرقم،ساعاتو!متيوما12في

فيكم748مسافةقطعتح!تسيزذيأوفتشامبيون

عاما25مدةقيا!مياظلرقموهوأم.854عام!عاعة24

لينالسويسقناةافتتاحوجاء.بخاريةسفينةحظمتهحتى

ليبطهلأم986عامالأحمراوالبحرالمتوسطالأبيضالبحر

منكثيرولدأ.الشايتجارةفيالقلبرمعفنإلىالحاجة

لماالتجارةهذهأنإلاألمشراليا،منالصوفنق!!أعلبراسفن

أخذتعشرالتاسعالقرنأواخروفي.السرعةتستلزمت!ش

لتحملصممتسفنوهي،المربعةالشراعيةالسفن

أغلبر.اسفنمحلتدريجياتحلأقلوبسرعةأكبربضائع

السفينة.بمساركالكتى:أيضاانظر

إيى،أ!صوأ!ايصعبموقعفييشيدمنيعحصناكلحلعة

وجدوقدلحر،علىشا!أهجب!قمةعلىي!صنماوعالبا

عمدأغا،عاشحصانت.منسمصةأرضعلىمشيدابعضها

والحصالبيتدورتؤديالأخرىالأبمامنوغيرهمالعرب

الحكومةومركزألمالاوليتالاسلحةومستودعوالسجن

وعندما.القلاعحولالقرىتنشأكانتماوكثيرا.المحلية

القلاعأصبحت،أهميةذات،لاحقوقتفي،المدنغدت

.الإقطاعانظر:دفاعاتها.شبكةمنحزءاتشك!!

نإإذموقعها،علىالقلاعمنقلعةعنالدفاعاعتمد

الانحدأر،شديدةتلالقمةعلىبناؤهاتمقدالقلاعبعض

منبسطة.أرضسطحعلىالاخربعضهابناءتمح!تفي

أسواروهيمسننةبشرفاتالخارجيةالجدرانأحيصص!

فوقمنتبرزالمسننةالشرفاتهذهصانتو،دفاعية

صبأوالأحجاررمىألمدافعينابإم!صانشاروالحدراد.

موجودةثقوبخلالمنالمهاجمينعلىالمغليةأصسوائلا

ناتئة)أماكنأفاريزعلىيقفونالمدافعونوكانالأدوار.في

كلعلىتمتدالاستحكاماتأوالمتاريستدعى(ومرتفعة

يطلقونالناسوكان.المسننةللشرفاتالداخليالمحيط

حجيراتخلالمنأ!مخورواالرماحيقذفونأوالسهام

علىمحددةبأبعادتنتصبالتيالأبراجشىموجودةضيقة

بوابات)وهيالشعرياتحمتوقد.الحدرانامتداد

أطقلعة.ئيسياشمدخ!!ا(مصفحة

المحصنالبرجأو،الحصنحوأغلعةااأقساأقوىإر

وكان،سمي!صةجدرانوأسهاكبرجيشبهشاهة!بناء:هو

تموإنحتىبيسرالحصنمذاعنأصدفاابالإم!!ان

تدميرها.أوالقلعةبقيةعلىالامشيلاء

العربعندالقلاع

هندستها،فيوتفننواوالحصونالقلاعالعربعرف

.شهيرةبمعاركارتبطفبعضهاواسعةتاريخيةشمهرةونالت

لشبهالشرقيالركنأقصىمنالقلاعهذهامتدتوقد

شرقاالعراقومنشمالأالشامللادإلىحنوباأعرباجزيرة

.الغربفيالمغرببلادحتى

الجزيرةفيالقلاعأشهرمن.العربيةالجضيرةفي

وكانت،بالسعوديةالعلاخيبرطريقفيرمردقلعةالعربية

ويعود،المصريالشاميالحجطريقعلىطالقينمنتتكون

فيالمعظمقلعةوكذلك،العثمانيأحهداإلىتاريحها

زمردقلعةمنحجماأصغرمربعةقلعةوهىأيضاالسعودية

منها.تحصناأكثركانتلكنها

فيتفننواحيثمعالمها،أبرزمنأمحمانيةاالقلاعوتعد

الحصونبهذهودافعواوالأسوار،والقلاعالحصونهندسة

ومن.العربيةالجزيرةمنالشرقيالحنوبيالركنعن

حكمإبانشيدالذي،نزويحصنفيهاالمهمةالحصون

هـ(،347عام)حكمالحروصيأ!كمابنالصلتالإمام

سيف!بنسلطانالإمامبناهاانتينزويقلعةصذأ-كو

قطرها،الشكلدائريةقلعةوهيأهـ،620حكمالذي

سبعولها،بالحجارةومدعمةم،34وارتفاعهام27

.بوابات
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أحداثاشهدتوقد،السعوديةالعربيةبالمملكةبالرياضالملصمكقلعة

اتري.بناءمجردكونهامنأكثرمنهاتحعلتار!خية

بنيتالتيصحار()قصرصحارقلعةأيضاعمانوفي

اهـ،240سنهحكمالذيمرشدبنناصرالإمامعهدفى

الشكل.مربعةقلعةوهي

حقبخلالشيدتقلاعتوجدوالبحرينقطروفي

وهي،القلعةقلعةتوجدالمثالسبيلعلىقطرففي.مختلفة

واحدمدخلولها،م26نحوضلعهاطول،الشكلمربعة

بهاتحيطالتيالساحةإلىبدورهيؤديدهليز،إلىيؤدي

البحرينفيأما.مستطلةحجراتوالغربالشمالمن

عراد،وقلعةالإسلاميةالقلعةأهمهامنقلاعفتوجد

وغيرها.(البرتغال)قلعةالبحرينوقلعة

الأيوبيةالدولةعهدفيالعربيةالقلاعمننوععرف

التيحلبقلعةذلكمن،الشاموبلادمصرمنكلفي

.أم176عاموشيدتالجيلوقلعةهـ،606عامشيدت

منبالقربقلاععدةالشامفيالصليبيونشيدك!سا

:قلاعومنها،الميلاديعشرالثانىالقرنخلالالساحل

الشرقفيالقلاعأشهرومن.ووقب،وصغيتةصيدا،

البحرسواحلعلىالمماليكشيدهاالتيالقلاعالعربي

فوقشامحةتقص،عمانسلطنةفيالتاريخيةالقلاعإحدىنخلقلعة

عالية.صخرة

192القلعة

منوهمط..مق826حوالطإلىبنائهاتاريخيرحعالأردنفيالكركقلعة

الحهات.كلمنالسحيقةالأوديةبهاوتحيط،المهمةالسياحيةالآثار

ولعل.الإسكندريةفيقايتبايقلعةمثل،المتوسطالأبيض

وحدثتالمماليكبناهاالتيالقلعة!طمصرفيقلعةأشهر

فيهاقضىالتي،القلعةمذبحةالتاريخفىسميمابها

المماليك.رؤساءجميععلىباشاعليمحمد

مثلحاسمةمعاركشهدماالعربيةالقلاعمنوهناك

بينمعاهدةفيهاعقدتالتيسوريا،فيالمضيققلعة

عليهاواستولى..مق188عاموالرومانالثالثأنطيوخس

،ام931عاماستعادهازنكينورالدينأنإلاالصليبيون

بسورياحمصفىالأكرادحصنأوالحصنقلعةوكذلك

الظاهراستعادهاثمأم011عامالصليبيونأحتلهاالتي

معاركحولهادارتالتيالقلاعومن.أم271عامبيبرس

صقلية،فيالروميةالقلاعإحدىوكانت،الملكقلعة

المسلمين،يدعلىبفتحهاانتهتعنيفةمعركةمنهاجرت

المشهورةالقلاعومن.م881هـ،286عامذلل!وكان

معركةحولهادارتالتيراشدبنىقلعةالعربيالمغربفي

الجزائردولةحاكميعقوببنعروجقواتبينشرسة

أبوالزيانيتلمسانسلطانوقواتإسحاقشقيقهبقيادة

وبداخلهاالشهباءوتسمى.ام902هـ،606عامبنيتحلبقلعة

مقدمةفيويظهو.الأبراجمتدانيوسورهاالماء،منهمايسبعحبلان

الشامخة.بمآدنهحلبمسجدالصورة
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معركةوانتهت،الأسبانيالجيمقمنفرقةبمساندةحمو

.أم518عامفيإسحاقاغتيالبعدبسقوطهاالقلعة

بريطانيافىالقلاع

سنةبريطانيا،يحكمونالنورمنديونبدأعندما

لفرضقويحكمابإقامةملزمينأنفسه!وجدوا،ام660

بناءوكان.المغلوبينالانجلوسكسونسكانهاعلىسلطانهم

بمث!!الاحتفاظمنمكنتهمالتيالوحيدةالطريقةالقلاع

اشاءمنجزءاالقلاأصبحتفقدولهذا.السلطانهذا

فرضهأرزياالإقطاعىللنظاموألاجتماعىالسياسي

قلعةكلوكانت.الإقطاعانظر:إنجلترا.علىالنورمنديون

الذيالنورمنديين،السادةمنسيدقبضةفىالقلاعمن

علىوالمحافظةالعدالةإقامة،الملكعنبالنيابة،يتولىكان

.والغراماتوالضرائبالإيجاراتوجمعوالنظامالقانون

أقسمالذيللملكبالولاءيدينهؤلاءمنسيدكلوكان

خدمته.علىبالقياميمينا

منإذنعلىعادةيحصلأنالنبيلعلىيجبكان

أغرراأوائلفىلكنو.القلاعم!قلعةيبنىأنقبلالملك

يعارضولىكانواأسذيراالأقوياء،النملاءقامالميلاديعشرالثاني

صتترخيصد:لىقلعةألفمنأكثرببناء،ستيفنالملكحكم

ح!-احلالأوجهإلىبريطانيافىأغلاعابناءووصل.الملك

منكثيراشيدالذيأم(،703-1)272إدواردالملك

أهلهاإخضاعبغيةوتخومها،ويلزمنطقةفيالقلاع

.الإنجليزيالحكمضدثارواقدكانواالذين،الويلزيين

الرائكشرالقرنفيالبارود،استخدامفىالتطوركان

بريطانيا.فيالقلاعبناءفيالانحساربداية،الميلادي

البنادقأمامالصمودالقلاعبإمكانيكنلملأنهوذلك

القرنخلالعمليا،،القلاعبناءتوقفوقد.والمدافع

.الميلاديعشرالسادس

الوسطىالعصورفيأوروبيةقلعةفيالحياة

اختلافامختلفاأغلاعاتصميمايكونأنالطبيعيمن

ت!ضنبحيثتصممفالقلاع.العاديةالبيوتعنواضحا

البناءوكانواحد.آنفىخاصةكنومساعسكريةمعاقل

المرحلةفيالتلقمةعلىأقيمالذي،للقلعةالرئيسي

أكثروهو.المحصنالبرجأوالحصنداسمايعرف،المبكرة

.للهجومالقلعةتتعرضعندمامناعةالدفاعيةالأماكنا

كلفيهتوفرتحيث،العائليةالحياةمركزأيضاوكان

وحاشيته،وأسرتهالبيليحتاجهااختيأطعيشةأأسبا!

حاشسيةوكانت.فيهتعيم!قداخرىعائلاتعنفضلأ

والجنودالرئيسيينالإداريينمنعادة،تتألفالنبيل

والكهنة.

الناسشناولبهو،علىالمحصنالبرجأوالحصناشتمل

،المأكولاتلإعدادمطابخعلىواشتمل،الطعامفيه

وكانت.للنوموأماكن،مياهودوراتصغيرةوكنيسة

هناككانحيث،البساطةفىغايةفيهوالإنارةالتدفئة

هناككانتكما.بالتدفئةاجهوايزودمكشوفكبيرموقد

ولى.اهـصنمنأ!وىأمطصفيموزعةصغيرةمواقد

كانتوإنما،الزجاجمننوعايأصلمواووذلصغيرةي!-ت

وكان.الرديئةالأجواءفي)أبواب(بمصاريععادةتعطى

توفرهاكانتالتيتلكعدأ،إضافيةبإنارةيزودالحصن

الشحممنمصنوعةمشاعلبامشخداموذلكالمواقد،

تستخدمكانتالتيالأدوارأما.والشموعوالخشب

اسميدحاشيةوكانت.بالقشعادةتفرش!فكانتللس!ش

معتنامكانتماغالبابل،الأرضعلىتنامالإقطاعي

شمأنالعادةوجرت.القلعةفيالأليفةالحيوانات

بيلي،المسماةالمسورةالساحةفيبالحيواناتالاحتفاظ

.اليومخلال

ى!ثئيدتديلقلعة

القردفىكنت،إقليم

،الميلاديعشرالسادس

الإنجليريالملكمنبأمر

وكالتالتاس.هنري

منحزءاالقلعةهذه

التىالدداعاتلتسبكة

لحمايةهنريأقامها

الشرقيالحوبيالساحل

إنجلترا.!ى



وتطهلأم453عامبنيتوقدتركيا،فيالفاغمحمدالسلطانقلعة

البوسفور.مضيقعلى

القلعةدفاعات

ومعستودعللطعاممخزنعلىيحتويالحصنكان

الهجماتأمامالصمودبغيةوذلك،العسكريةللمعدات

بئرفوق،عادة،يبنىالحصنوكانلها.يتعرضقدالتئ

يكونبمحيثالحصنشيدولذا.لسكانهالعذبةالمياهتوفر

وكانتعسهرا.أمراواقتحامهيسيرا،عنهوالدفاعمنيقا

بواباتلها،متحركةبجسورمزودةألخارجيةالمداخل

المدخللتغلقإنزالهايتم،الخشبأوالحديدمنمصنوعة

الثانى.أوالأولالدورفى،الأحيانمعظمفيكانالذبمب

سلممنضيمقةمسافةبعبوريتمإليهالوصولو!،ن

هذاعندالمرابطينالجنود،منقلةبإمكانوكان.مسقوف

مشاهدةويمكن.هجومأيضدبسهولةعنهالدفاع،اورلمم

كقلعةالإنجلنرية،القلاعفي،الخارجيةالسلالمهذهمثل

.نورفوكبإقليم،ريزنكوقلعة،كنتبإقليمدوؤر،

القلاعموقع

قلعةلبناءموقعاختيارمحاولتهمعند،البناؤونيبحث

يكونوأن.بسهولةعنهالدفاعيمكنمكانعن،القلاعمن

بعضثميدتوقد.بهالمحيطالريفعلىجيداإشرافامشرفا

موقعايوفربحيث،الأرضمنطبيعيمنحدرفوقالقلاع

التيالقلاعتلكذلك،علىالأمثلةمنحسنا.دفاعيا

السلطانقلعةمثلطبيعيةصخريةنتوءاتعلىشبلىت

محمداسملطانقلعةومثلبمصر،الإلممكندريةفيقاقياي

نأكماتركيا.فيالبوسفورمضيقعلىتطلالتيالفاتحع

شيدتقدبإنجلترا،نورثمبرلاندإقليمفيالواقعة،بامبورج

شاهق.صخريجرفقمةفوؤ!

إلىالحاجةبمسألةأيضايتأثركانالقلعةموقعاختيارإن

شيدإنجلترأففيبعينها.محددةبأماكنوالتحكمالدفاع

نأكماالتايمز.نهرعلىعبوربنقطةللتحكملندنبرج

392القلعة

مىلالقر!يقعسوريا،فيالحصنقلعةأو)الأكراد(الفرسانحصن

.الميلاديعمترالثالثالقرنفىلاؤهاكتملللبناد.الشماليةالحدود

نفسه.المرفأعلىتشرفدوفر،فيشيدتالتيالقلعة

الحدودامتدادعلىبناؤهاتمالتيالقلاعمنالكثيروهناك

علىشيدتالتيالقلاعمثلمتعادتن،دولتينبينالواقعة

علىشيدتالتيوالقلاعوأسبانيا،البرتغالبينالحدود

إنجلترافيبنيتالتيالقلاعوكذلكإيطاليا.فىالحدود

كما.والويلزيينالأسكتلنديينبينالحدودامتدادعلى

كلفيالإنجليزيةفالقلاع.بالطرقللتحكمقلاعشيدت

بإقليموندسوروقلعة،كنتلماقليم،وتونبردجروشيسترمن

إلىتؤديالتيبالطريقجميعهاتتحكمكانتبركشاير،

علىللسيطرةخصيصاشيدتأخرىقلاعاأنكما.لندن

إكستر،فىالإنجليزيةكالقلاع،المتمردةالمحليةالمجموعات

يوركشاير.شمالفييوركوقلعة،ديفونبمنطقة

تاريخيةنبذة

صغيرةحصونابنواوإنماحقيقيةقلاعاالرومانيبنلم

جدارمثل،حمايةإلىتحتاجالتىالمهمةالجبهاتعلى

الرومانيةالقلاعمنالكثيرإنإنجلترا.شماليفيهدريان

المدنبهذهيحيطكانكمابكاملها.مدناتطوقكانت

فىالمسورةالمدنومن.محصنةمداخلذأتمنيعةأسوار

ويورك.وتشستركارليونمدينةمثلا،بريطانيا،

خلفاؤهميبنلمبريطانياالرومانتركأنبعد

.الحصونمننوعأي،حكمهمبدايةفي،السكسونيون

شيدإنجلترا،باجتياحالدنماركيونالغزاةبدأعندماولكن

.الحصونمنكتيرام(8798-19)الأكبرألفردالملك

الوسطىالعصورفيالأوروبيةالقلاع

منغيرهممثلذلكفيمثلهم،النورمنديونشيد

الخشب.منقلاعهممعظم،الشماليةالأوروبيةالشعوب

فىالتىتلكمثلىبريطانيا،فيالملكيةالقلاعولكن

،لندنفيالابيضوالبرج،إسكسبمقاطعةكولشستر،
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فقد،كورنوولمثلمناطقفيبنيتالتيالقلاعوكذلك

أكثرالمناطقهذهفىلتوفرهاالحجارةمنجميعهاشيدت

إنجلترافيالنورمنديالحكمأصبحوعندما.الخشبمن

بناءفيكمادةالخشبمحلالحجارةحلترسوخا،أكثر

الحجارةالمشخدمتكما،كافةبريطانياأنحاءفي،القلاع

مربعةالأبراجبعضوكانتأيرلندا.فىلاحقوقتفى

ا!إذفعالأ.يكنأصماالأبراجمنالنوعهذأأنإلا.الشكل

ب!!امله،إجألتحطكلزواياهإحدىتقويضفىالعدونجح

افشيدش،أخرىتصاميمبتجريبالقلاعمهندسوبدأولهذا

مضلعة.اودائريةأبراجذاتقلاعا

ا/لأوروبيون،جلب.الأوروبيةالقلاعفيالشرقتأثير

الصليبيةالحملاتإبان،الاوسطالشرقإلىذهبواالذين

ببناءخاصةأوروباإلىجديدةأفكارا،الأولىالأرلغ

التصميمتبنوأفقد.الصليبيةالحروبأنظر:.القلاع

كما.البيزنطيةالقلاعفييستخدمكانالذيالرئيسى

فلسطين،فىرحلاتهمأثناء،الأوروبيونهؤلاءشاهد

اطتكاملةالقلا،سطالأرانشرقأماكنمنوغيرها

داحلوثالثثانجدارأ!همليبيةاللقلعةكانفقدوقلدوها.

اغلاعامعظمأدالمعروفشمن.الرئيسيةالدفاعيةالأسوار

زيلز،منطقةفى،الأوأ!إدواردالإنجليزيالملكشيدهاالتى

المهندسأسهصممهاوقد.القلاعهذهنمطمنكانت

.جورجسانمنجيمسماسترالمعماري

قامواأنبعدأيرلندافيكثيرةقلاعاالنورمنديونشيد

تلكلينومن.الميلاديعشرالثافطالقرنأواخرفىبغزوها

شيدتقدكانت.ميثإقليمفىالواقعة،تريمقلعةالقلاع

قلعةوكذلك.أم022عامبناؤهاوأعيدام173عام

.أم176عامشيدتقدكانتكلدير.إقليمفيمينوث،

،أم021عامشيدتالتي،لمريكقلعةعنفضلاهذا

فىشيدكماأم،278عامشميدتالتي،روسكمونوقلعة

روعة.الأوروبيةالقلاعأكثرتعدالتيالقلاعبعضفرنسا

أنجرقلعتيمثل،الوسطىالعصورإلىتعودقلاعبينهاومن

الملكشيدهاقدشاتوقلعةوكانتيلارد.جاوشاتو

الذيالأسدقلبريتشاردوهو؟الأولرششاردالإنجليزي

الحربيةالقواتأنومع.الصليبيةالحروبفىشارك

إبانمستميتا،دفاغاالقلعةهذهعندافعتالإنجليزية

عاميعليها،الفرنسيالجيشضربهاسدياالطوي!!الحصار

الفرنصيين.المهاجمينأمامسقطتفقدام،402و3021

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

ريختا،المتحدةلمملكةا!ر،ي!شااسايساأ

الحزيرةفىالأثريةالمواقعشاتوألماسا

العربيةلوسواا!صوراتاريخ،أيرلندا

مورا!ياولدسورقلعةالدممارك

الموضوعصرعنا

العربعندالقلاع-أ

بريطايافيالقلاع-2

الوسطىالعصورفىأوروبيةقلعةفىالجاة-3

القلعةدفاعات-!ا

القلاعموقع-5

تاريخيةنجذة-6

الوسطىالعصورفىالأورويةالقلاع-7

العربية.الجزيرةفيالأثريةالمواقعانظر:.الأردمقلعة

الجزيرةفيالأثريةالمواقع،القلعةانظر:.المعظمقلعة

العربية.

لحكامدندنخارجالرئيسيالإقامةمقرولدسور!لعة

كم34بعدعلىوندسور،فيالقلعةوتقع.المتحدةالمملكة

هناكقلعةوبنى،الموقعالفاغوليماختاروقد.لندنغربي

الحالي،للبناءالاولىالأجزاءأنكما.م0701عامحوالى

المقروندسورقلعة

فيالمالكةللعائلةالرئيسى

فىوتقع.المتحدةالمملكة

لندد.قر!ولدسوربلدة

البارزالمعماريوالمعلم

الدائري)البرخ(هو

أقصىفىالموضح

اليسار.
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الثالث.وإدواردالثالثهنريالملكينعهديأثناءبنيت

صارتحتىللقلعةأخرىأجزاءاللاحقونالحكاموأضاف

فيوندسورقلعةأنشئتوقدهكتار..53حواليالانتغو

وندسور.جنوبيالكبير،المتنزهمعيتصلالذي،هوممتنزه

.هوممتنزهفيمدفونانوزوجهافكتورياالملكةأنكما

اكتملالذي،الدائريالبرجهوللقلعةالبارزالمعلم

م.03حواليالبرجارتفاعويبلغ.أم528عامإنثاؤه

المحيطةالجدرانمنأخرىبرجاعشرأربعةيتسامقكما

بالقلعة.

السفلي.بالجناحالبرجغربيالواقعالجناحيسمى

ويعدام(.15-16)473،جورجالقديسمصلىويضمم

أكثر،المراوحشكلعلىالمعقودةالمتقنةبأسقفه،لمىالمص

القلعةمدفنوفي.للاهتمامإثارةالمعماريةالقلعةمظاهر

الرابع،ووليم،الأولوتشارلزالثامنهنريمنكلرفات

اخرين.إنجليزوحكام،السادسوجورج،الخامسوجورج

السفلي.الجناحفيالتذكاريألبرتمصلىيوجدكما

،بناءهالسالغهنريأعادثم،الثالثهنريتشييدهبدأوقد

دفنوتمزوجها.لذكرىتخليدافكتورياالملكةوأء!لته

العلويالجناحأما.ام019عامهناكالسالغإدواردالملك

المبانييحويفإنه،الأوسطالبرجمنالشرقإلىالواوع

.الميلاديعشرالتاسعالقرنأوائلخلالالمشيدة،الرسمية

الأشجارأنواعلمعظمالخارجيةالطقةهواكلف

منوالأفرعوالجذورالساقيحميوهو،والشجيرات

الماء،فقدانمنوكذلك،والأمراضوالحشراتالأضرار

الأجزاءإلىالأوراقمنالسكربنقلتقومأنسجتهأنكما

.النباتفيالأخرى

تقعالتيالأنسجةمندائريةطبقاتمنالقلفيتكون

هذهوتقسم.والشجيراتللأشجارالخشبياللبخارج

القلفوالداخلىالقلفهماجزءينإلىالأنسجة

الغذاءبنقلالداخلىالقلفأنسجةوتقوم.الخارجي

.للنباتواقغطاءبمثابةفهوالخارجىالقلفأما.وتضشينه

والشجيراتالأشجارمعظمفيالقلفتكوينويبدأ

التىالأعواممنعامكلوفيحياتها،منالأولىالسنةأثناء

القلفمنجديدةطبقاتتتكونالأولالعامذلكتلي

تدريجيا.القلفسمكيزدادوبذلكوالخارجيالداخلي

الحيةالأنسجةمنطبقاتمنشكون.الداخليالقلف

هي-الخارجإلىالداخلمنمرتبة-الأنسجةوهذه،النامية

الإنشائيالنسيج3-،الفلينيةالبشرة2-اللحاء،-أ

الفليني.

تقومالتىالغرباليةالأنايبمنأساسااللحاءيتكون

الانابيبهذهوتدعم.أسفلإلىالأوراقمنالسكربنقل

أخرىأنواععلىأيضااللحاءويحتوي.الأليافمنحزم

الشعاعية.والخلاياالمرافقةالخلاياذلكويشملالخلايا،من

النموالمكتملةالخشبيةالنباتاتفياللحاءتكوينويتم

يتوسط)الكمبيوم(الإنشائيالنسيجيسمىنسيجبوساطة

الخشبمنجديدةطبقاتوتتكون.والقلفالخشب

النسيجخلايافيانقساماتطريقعنالداخليوالقلف

.النباتساقسمكزيادةفيذلكويتسببالإنشائي

اللحاءيدفعفإنهتدريجياالجديدالقلف!يتراكموعندما

الخارجي.القلففيويكسرهالخارجإلىالقديم

الغذاء.تخزينخلايامنطبقةالفلينيةوالبشرة

عملهيشبهالذيالفلينيالإنشائيالنسيجمنوتتكون

.الجديدةالانسجةإنتاجفىالإنشائيالنسيجعمل

والنسيجالفلينيةالبشرةدفعفيالجديدالقلفنموويتسبب

ثمالاخرعنمنهماكلفصليتمحتىالفلينيالإنشائى

البشرةمنجديدةطبقاتتتكونوعندئذخلاياهما،تموت

الميتة.الأنسجةمحللتحلالفلينىوالمولدالفلينية

نسيجوهوالفلينمنأساسايتكون.الخارجيالقلف

منبقعوتوجد.الفلينيالإنشائيالنسيجينتجهميتجاف

للأشجارالخارجيالقلفامتدادعلىالميتاللحاء

إلىالميتاللحاءهذاويدفعالنمو،المكتملةوالشجيرات

الجديد.اللحاءلنمونتيجةالخارج

مادةمنتتكونسميكةجدرانلهاالفلينيةوالخلايا

المادةهذهوتقومالسوبرين.تسمىللماءمنفذةغيرشمعية

إلىالغازاتتسربتمنعكماالماء،فقدمنالنباتبحماية

وخروجهاالغازاتدخولويتم.خارجهأوالنباتداخل

نتوءاتوهى(،العدسية)المعساماتالعديساتعبر

السيقانوفيالقلفسطحعلىمنتشرةبيضيةأومستديرة

الخارجي.القلفعلىتظهركما،الحديثة

والشجيراتالصغيرةالأشجارفيالفلينطبقةتكون

الطقةهذهفإنسمكاالنباتيزدادوعندما.وناعمةرقيقة

العمليةهذهوتستمرتحتها،جديدةفلينيةخلاياوتتكونتنشق

الخارجيالقلفيصبحأنفىيتسببمماالنباتحياةطوال

يظلالأشجارأنواعمنالقليلوفىبالقشور.ومغطىخشنا

أنواعومن.بسهولةيتمددلأنهناعماالخارجيالقلف

.والقضبانالزانأشجارالناعمالقلفذاتالأشجار

الفلينمنجديدةطبقةالفلينيالإنشائيالنسيجوينتج

الأشجارمعظمفيكثيراالقلفسمكيزدادولاسنويا.

يبلغذلكومع.عامكلالقديمالقلفمنبعضاتفقدلأنها

الخشبأشجارمنكبيرةلشجرةالخارجىالقلفسمك

القاعدةعندسم06منأكثركاليفورنيافيالأحمر

حمايةفيالخارجيللحاءالسمكهذاكلويتسبب

الحرائق.حرارةعنينتجالذيالتلفمنالأشجار
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فهوالحارحيالقلىأما.وتخزلهاخداءاالداحليالقلروألسحة:تحط.الخارجىوالقلفالداخلىالقلفسالقلرويتألصالقلفبنية

يريااليمينإلىوالرسم،الشحرةعلىراهحصما،أكلفا!بأجساراإشىاوالمحصصأ.أطتمحرةالوا!ىالعطاءلعم!!تقومميتةأسمحة

للأدسجة.مكمرأمح!ا

أغلفاأضالرااستعمل.القلفالناسيستخدمكيف

اشص!قبمرور،والمساحأطلابساوالقواربصنعفىقديما

يستخداوتجاريةقيمةذاالأشجارامنالعديدأصئقلف

.المنتجاتمنالكثيرصنعفي

الخارجيالقلفمنالمأخوذأغصليناباستخدامالصناعيقوم

سذاداتصنعفيالفلينيةالبلوطلأشجارجداالسميك

أخرىومنتجاتالعازلةوالموادوالأرضياتالزجاجات

وهو،التنيكحمضعلىمعينةأشجارقلفويحتوي.عديدة

الأشسجاربعضقلفويمدناالجلود.دبغفييستخدممركب

.والمطاطاللبانصنعفيتستعملبموادالمدارية

وكذلك،السعاللعلاجدواءالكرزقلفمنويصنع

الخيشويصنع.القلفمنعليهاالحصوليتمالقرفةفإن

من،الكتانثذلكو،القنبقماشمنخشننوعوهو

اللحاء.ألياف

الموسوعةفيعلةذاتمقالات

العدسيةاطسامةالمل!!التنيكحمض

القرفةالنجاتساق

شحرة،ال!جمااصتهجرةا

النفسوعلماءالنفسانيونالأطباءيستعملهتعبيرالثلو

فرويد،معيجمونددللوقد.الهمأولخوفاعلىللدلالة

خصلةالقلقأنعلى،النفسيالتحليلمدرسةمؤسل!

وهذا،المبكرةالطفولةمراحلمنذحياتناعلىتؤثرأساممية

كمامعليمة،عقليةبصحةيتمتعونالذينعلىينطهبق

العقلي.الاختلاليعانونمنعلىينطبق

عصبية،اضطراباتيعانونأ!ذيناش!ضىهـت!ضر

وقدوالتوتر.القلقنوباتهجوممن،ا،كتئابباوالمصاب!!

يعرضوالالكيشجنبونهاأولعينها.مواقفيهابون

بالقلقتصيبهمالتىالمواقفهذهومن.أصلقلرتأنفسهما

والمركباتالقطاراتركوبأو،المرتفعةالأماكنصعود

هذهوتسمى.بمفردهمالشوارعفيالسيرأو،الأخرى

.الرهابالخاصةالخاوف

،الرهاببمالعصاببمالعقليةالأمراضأيضا:انظر

سيجموند.،فرويد

الجزءويتكونغذاء.يستعملمدارينباتالقلقاس

الأرضيةالسوقمنأكثرأوواحدةمنللأكلالصالح

المناطقمنالعديدفيالقلقاسوينمو.بالنشوياتالزاخرة

الكاريبيالبحروجزرهاوايجزرفيهابماالممطرةالمدارية

إفريقيا.وغري

التارويسمىفبينما.القلقاسأضباتعديدةأسماءوهناك

فيداشينأوإدويسمىفهو،الهادئالمحيطبلدانفي

إفريقيا.غربفيكوكويامويسمى.الكاريبيالبحرمنطقة

المعروفالزينةبنباتالصلةلصيقالقلقاسونبات

.الكلديومنباتيشبهكما،الفيلبأذن

الفيل.أذنأيضا:انظر

هـ،82أ)756-عليبنأحمد،القلقشندي

بنأحمدالعباسأبوالدينشهابأم(.1355184

ولد.القاهريثمالقلقشنديالفزاريأحمدلنعلي
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وعملبالإسكندريةتعليمهوتلقى،قليوبقرببقلقشندة

الإنشاء.بديوانوالتحقوالحديثالفقهفيبالتدريس

مصنفهإلىالجغرافيافيالقلقشنديشهرةترجع

الذيالإنشاعمناعةفيالأعشىعبحالضخمالموسوعى

ضوءبعنوانبعدفيمااختصرهمجلدا،عشرأربعةفىيقع

الأعشىصبحويشملالمثمر.الدوحوجنىالمسفرالصبح

علاقةلهاالتىوالدولوالشاممصرلنواحيجغرافياوصفا

وتنقسم.والإداريالسياسيالنظامينعلىالتركيزمعبمصر،

وتتركز،مقالاتأوأقسامعشرةإلىالأعشىصبحموسوعة

هناككانتوإن،الثانيةالمقالةفيالجغرافيةالمعلومات

وللقلقشندي.الكتاببقيةفيمتنوعةجغرافيةمعلومات

أنسابمعرفةفيالأربنهايةمنها:أخرىمصنفاتعدة

.الزمانعرببقبائلالتعريففيالجمانقلائدبمالعوب

الإنشا.صناعةفيالأعشىع!بحان!:

الخيزرانأعوادمنقديمايتخذكان.للكتابةأداةاكلم

القلمبريفىوتقاليدآدابوللعرب.الريشأووالقصب

مننوعلكل،يزالولا،كان.بهالاحتفاظوطهـيقة

عندوالقلممميزا.وبرياقطعايقتضىخاصقلمالخث!وط

رمزاالسيفكانكما،المدنيةللخدماترمزايعدالمعمحلمين

وابننباتةابنمتلالأدباءأننجدلذا،الحربيةللخدمات

كثيرحولهدارتمحوراالرمزينهذينمناتخذواالوردي

بعضفىطعاماتستخدم،كبيرةأرضيةنشويةساقذاتالقلقاسنبتة

.الأحيان

:فقالالقرآنفيبهاللهأقسم.والمناظراتالمقاماتمن

.أ:القلم*!يسطرونوماوالقلم.ن)

الأقلاموتعد.السنينمنخلتلالافالأقلامعرفت

وهناكانتشارا.الكتابةوسائطأكثرمنالحديثالعصرفي

هي:اليومتنتشرالحبرأقلاممنأسامميةأنواعخمسة

الأقلام3-السائلالحبرأقلام2.الجافالحبرأقلام-أ

الأغراضأقلام5-.السنالدوارةالأقلام4-.السنلينة

الخاصة.

دقيقةكراتالأقلاممنالنوعلهذا.الجافالحبرأقلام

التنجستنكربيدأوالفولاذأوالأصفرالنحاسمنالحجم

الكتابةسنمعيتصلحبرمستودعلهاأنكما.للكتابة

الورقسطحعلىالقلمسنانسيابوأثناء.دقيقبأنبوب

فتنقلبالأنبوبالمتصلةالقناةمؤخرةفيدقيقةكرةتتدحرج

منأغطيةالأقلامهذهمنوللكثير.الورقعلىالحبر

لبعضهاأنكما.الجفافمنالقلمسنلتحفظالبلاستيك

لسنالحاملالعمودفتدفعمؤخرتهاعندتضغطأزرارا

الداخل.إلىتسحبهأوالقلمتجويفخارجإلىالكتابة

الجاذبيةبفعلالقلمسنإلىالمستودعمنالحبريخساب

عندمابهاالكتابةتصعبولذلك،الأقلامهذهمعظمفي

نأإلا،لأعلىمائلوضعفيأوجانبيوضعفيتكون

داخلطفيفاضغطايهيئبتجويفمصممأنواعهابعض

كانلوحتىالمقدمةإلىالحبرانسيابتؤمنالتحبير،قناة

مقلوبا.القلموضع

لزجكثيفنوعمنالأقلامهذهفيالمستعملوالحبر

الكتابةيجعللكنه،القلمسنحولمنضبطتدفقذي

الأنواعبمعظمالكتابةمنوانسيابانعومةأقلالأقلامبهذه

.الأقلام!نالأخرى

للكتابةالخصصجزؤهايصمم.السائلالحبرأقلام

وتصنع.الريشةباسمويعرفعموما،مثلثشكلفي

وككون.للصدأالقابلغيرالفولاذأوالذهبمناسمن

الإمدادبقنواتتعرفدقيقةقنواتعدةمنالأماميتجويفه

سنإلى)خرطوشة(مستودعمنالحبربتوصيلتقوم

كثيرفيالفارغةالحبرخرطولثمةاستبدالويمكن.الكتابة

مدمجامستودعاالأقلاملبعضأنكما.الأقلاممن

منفصل.مصدرمنالسائلبالحبرتعبئتهيمكنبداخلها

السيولة.فائقةأحبارعلىالأقلاممنالنوعهذايعتمد

بالخاعميةالمعروفةالطيعيةالخاصيةعلىتعتمدكما

قنواتإلىالمستودعمنالحبرانسيابلضمانالشعرية

إلىالسائلالحبرجزيئاتتندفعخلالها.ومنالإمداد،

تقومثم،الشعريةالجاذبيةبفعلالدقيقةالقنواتجدران

يديممما،انقطاعبلاالسائلمنالمزيدبجذبالجزيئاتهذه

الإمداد.قنواتتحاويفإلىالمستودعمنالحبرانسياب
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متصلةالهواءقنواتمنعددالإمدادقنواتمعيتوافر

الهواءيقومإذ،الأقلاممنالنوعهذافيالحبربمستودع

الحبر.نقصانازدادكلماالمستودعداخلالفراغبملء

مناطستودعفراغداحلالهواءضغطيتعادلوبهذا

ويحدثالحبر.انسيابيختلفلا،الخارجيالجويالضغط

عنالمستودعداخلالضغطيقلعندماالاختلالهذا

إلىالانسيابمنالحبرتحمكنفلا،العامالجويالضغط

معدليقلعندماالعكسيحدثوقد.فتتوقفالكتابةسن

داخلالحبرمخزونعلىالواقعالضغطعنالجويالضغط

القلم.مقدمةنحوللحبرزائدتدفقعنهفينتج،المستودع

زعانفشك!!فىناتئةبزوائدالكتابةريشةزودتوقد

مجمعاتتسمىمنتظمةفجواثتتوسطها،قصيرة

تدفقه.م!فتقل!!الحبر،منللفائض

المساميةالأقلامباسهأيضاوتعرف.السنلينةالأقلام

هذهمن.الكتابةفىنسبيةبمعومةأسنانهاوتتميز،المستدقة

للكتابةأسنانالهاإنإذاللئادبمأقلامالمساميةالأنواع

منمصنوعةوأخرىكاللباد،مخمليةمادةمنمصنوعة

.للامتصاصقابلإسفنجيبلاستيك

أينةالأقلاممعزاهيةبألوانسائلةاحباروتستعمل

يسمىلوعمرللحبرمستودعاتالأقلامولهذه.السن

مكونةخاصةصناعيةمادةعلىيحتويالشعريالخزان

يحتفظكمابالحبرالاحتفاظعلىقادرة،أليافعدةمن

القلمسنمنالممتدةاللبادمادةوتقومبالماء.الإسفنج

أ!رق.اإفيالخزانمنالحبربتوصيلى

بعضا/لأقلامهذهتحمع.السنالدوارةالاقلام

السائلالحبروقلم،الجافالحبرقلممنكلمنالخواص

فىالدوارالكرويالجسمالخواصهذهومناللباد.وقلم

علىتميزوإن،الجافالقلمشاكلةعلى،الكتابةلممننهاية

بهالكتابةيجعلالسيولةشديدحبراباستعمالهالجافالقلم

اللباد.قلمأوالسائلالحبربقلمالكتابةنعومةفي

مستودعاتمننوعينبأحدالسنالدوارالقلمويجؤ

اللباد.كأقلامالشعريةالخزاناتنوعمنأحدهماالحبر:

ولها.الجافالحبرأقلامخزاناتشاكلةعلىوالاخر

بمقاديرلتمدهاالكتابةبسنتتصلللحبرماصةفتيلةكذلك

يتموبذلك،الكتابةفيهاتتممرةكلفيالحبرمنمحدودة

سدفق.فلاالحبرإمدادفىالتحكم

لوظائفالأقلامهذهتصمم.الخاصةالأغراضأقلام

الفنانونيستعملهالذيالقلمذلكعلىوالمثال.خاصة

الرسمقلميعسمىالذي،الهندسيةالتصاميمورسامو

شعلقفيماالمقاييسمختلفةأسنانالقلمولهذا.الهندسى

وتبديلها.فكهاويمكنبرسمها،تقومالتيالخطوطبعرض

،الخطوطقلميسمىالأقلاممناخرنوعاهناكأنكما

باسمتعرفتزيينيةفنيةبأساليبالكتابةلتنفيذويستعمل

الخط.فن

بدائياشكلاالقديمالعالمشمعوبعرفت.تاريخيةنبذة

الغابأعوادمنصنعت.مق0004العاممنذللأقلام

المداد.منمحدودلقدرتجاويفهاتكفى،المجوفوالقصب

أقلامهمباتخاذبدأواالميلاد،قبلالسادسالقرنوخلال

إلىيلجأونفكانوأ.والبجعالاوزلطيورالأجنحةري!قمن

ويشقونهالأسفلطرفهايقطعونثمأولاالريشةقصبةتقوية

منالنوعهذاأخذثمومن،للكتابةصالحايصبحكى

حتىاستعمالهوانتشرالريشةأقلاماسمال!ضابةأدوات

الأقلامألمشةتطويرتمعندماالميلاديعشرالتاسعالقرن

الفولاذ.منمقدمتهاصنتالتي

اللهلدينالمعزالخليفةإنجورألبرت!تالمؤرخةتقول

إلىوينسابحبرهيحملقلمالهيصنعبأنأمراغاطمىا

عندملابسهتتسخلابحيثالكتابةعندذانيطريشته

الخالص،الذهبمنالمواصفاتبهذهقلملهفصنع،حمله

ذلكوكان،السائلالحبرلقلمالأولالخترعهويكونوبذا

.الميلاديالعاشرالقرنأوالممطفى

توصل،الميلاديعشرالتاسعأ!رنانهايةبحلول

المبكر،شكلهفياختراعهمإتقانإلىالحبرقلممخترعو

نظراأقلاممنماسبقهعلىعظيماتطويراكانوقد

انسيابلضبطدقيقةإمدادوقنواتمستودععلىلاحتوائه

تحتفظالاختراعلهذاالسابقةالاقلامكانتوقدالحبر.

لاخر.حينمنالحبرفيغمسهافيكثرالحبر،مناغليلبا

الجافللقلماختراعهبراءةبتسجيلبايرولازلوالمجريقام

.التجاريللإنتاجصالحاأصبحأنبعد-المكورةالسنذي-

فضلأم(-1459)939الثانيةالعالميةالحربوخلال

ظروفتحتترشحلالأنهابايروأقلاماستعمالالطيارون

نهايةبعدواسعةشمهرةبايروأقلامونالت.المرتفعالطيران

الدوارةالسنوأقلاماللبادأقلامأماامشعمالها.وشاعالحرب

.أم069عامتلتالتىالعقودخلالالناسعرفهافقد

قلمشكلعلىالملونالشمعمنقطعةالتلولنقلم

الملونوالطباشيرالملونةالرصاصأقلامتسمى.رصاص

طباشيرية(عجينةمنمصنوعة)أصالعالترقيموأقلام

التلوينأقلامالمقالةهذهوتتناول.التلوينأقلامأحيانا

الشمع.منالمصنوعة

وعملالصورتلوينفىالتلوينأقلامالأطفاليستخدم

والخشبكالورقأسطحعلىالألوانزاهيةرسومات

والقمالق.

طبيعيةصبغاتالصناعيضيف،التلوينأقلاملصناعة

ثم(التسخينمرحلةفيللشمعملونة)موادصناعيةأو
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التلوينأقلامتثسبحأنوبعد.قوالبفيالمزيجيصب

.ورقفيتلفوصلبةمتوساسكة

.الرصاصالقلمأيضا:انظر

الحبر)أقلامالقلمالحبر؟انظر:الجا!.الحيرقلم

(.الجاف

السائلى(.الحبر)أق!!القلمالحبر،انظر:.ئلاولالعيرقلم

الكتابةفياستعماللأالأدواتأكثرالرصاصالثلم

لكتابةالرصاصأق!"مالناسيستعمل.العالمفىسموالم

كماوالشعر،الموسيقجةوالرموزوالأرقامال!لممات

والخرائطالأفقيةوالمساقطالصورلرسميستعملونها

الماء،تحتللكتابةرصاصأقلاموثمة.البيانيةوالخططات

قبلالمرضىأجسامبهايعلمونالجراحونيستعملهاوأقلام

الفضاءملاحويستعملكما.الجراحيةعملياتهمإجراء

شأثرلاالذيلأدائهاالفضائيةرحلاتهمفىالرصاصأقلام

وينتج.المناختقلباتأوالجويالضغطاوالأرضيةبابءاذبية

العالم.!ستوىعلىسنوياقلمبلايين01علىيربوما

كتابيةمادةمنحشوةمنالرصاصأقلاموتتكون

وأخشبيغلافبهايحيط،الجرافيتمادةمنمعث!مها

أقلاممنأنواعثلاثةوهناك.البلاستيكمنأوفلزي

الية.أقلام3-نةملوأقلام2-مغلفةأقلام-أ:الرصاص

يحيطخشبيتغليفمنأغلبهاتتكونا!لغلفة.الأقلام

وأ-اللبويتكون.الكتابةتظهرالتيالمسوداءبالمادة

يضاف،الجرافيتومادةالطينمنخليطمن-اهـحشوة

وعندما.ال!جميائيةالموادوبعضالشمعأحياناإليهما

لفلزمحتوياالماسظنهمرةلأولالجرافيتاهـتعمل

الجرافيتعلىسارياالرصاصاسمومازال.الرصاص

-الرصاصفلزمنتخلووهى-الأقلامومازالتالخلوط،

.الرصاصأقلامباسمتعرف

فىالأقلاملصناعةالمعدةالجرافيتمادةتجهيزشم

وتقطع،الإسباجيتيالمعكرونةتشبهرفيعةقضبانش!لى

وتتفاوت.حراريةمواقدفىوتجففمضبوطةمقالمحسوفؤ،

لتنويعوالصلصالالجرافيتموادبهاتخلطالتىالنعسسب

هياليومانتشاراالأنواعوأكثر.للكتابةالمجضةالمادةصلابة

وتعني:2(رقمو)1!ولبالحرفينتعلمالتيالقياسيةالأقلام

أما.والنعومةالصلابةبينالمتوسطةالكثافةذاتلإمالأؤ

أرقاما)أوكا!إلى!ثكاوالحرفعلامةتحملالتىالأقلام

نسبةعلىلاحتوائهاالنعومةمتزايدةفتكون2(منأقل

وتتميز.الجرافيتمنمرتفعةونسبة،الطينمنضئيلة

الأقلامأما،والكثافةالسوادبشدةالناعمةالأقلامخطوط

باهتة.حادةفخطوطهاصلابةالأكثر

الأرز،شجرةبخشبالرصاصأقلاممعظمتغلف

تجهيزيتمبالالتواء.استقامتهتتغيرولابريهيسهلالذيالناعم

رفيعةمستطيلةشرائحإلىبتقطعهاالارزخشبجذوع

وشمتقريبا.ملم.26وسمكلممم7وعرضسما.58بطول

المصنع.إلىإرسالهاقبلبالشبموطلاؤهاوصبغهاتجفيفها

متوازيةأسطوانيةشبهأخاديدشكلفيآلياحفرهايتموهناك

عددهانصفيعالجكما،قطعةلكلواحدجانبعلى

ذلكبعد.حفرهتمالذيالجانبعلىالغراءمنرقيقةبطقة

المماثلة،بالأجزاءوتغطىالجرافيتبقضبانالأخاديدتعبأ

ثمبالغراء.معهاوتلتئمتماماعليهالتنطجقالأخاديدفارغة

تنقلذللثبعد(.الجرافيت)قضبان"!الحشوة"بداخلهاتوضع

أقلاما-طوليا-تقطيعهاشمحيثإلىالمحشوةالكتلهذه

أقلاممعظموتصنع.دائريأو،سداسيبتضليع،منفصلة

يمنعالاضلاعاستواءإنإذ،مضلعبتغليفالرصاص

الأسطح.علىمنوسقوطهاتدحرجها

تركيب!موقدبالصنفرة،ذلكبعدالأقلامتصقل

مثبتطوقبوتثبيتهاأطرافها،بأحدالمطاطمنممحاة

ويصنع.الخشبىالغلافعلىدقيقةفلزيةمشابكأوبغراء

الفولاذ.أوالألومنيوممنالطوق

07علىيزيدمافيتصنع.عالملونةالرصاأقلام

الرصاصلأقلامجدامشابهةبطريقةتصنيعهايتمإ،لونا

مثلملونةمادةعلىتحتويحشواتهاأنإلاالسوداء،

الجرافيت.مادةمنبدلآالأصباغ

أوالفلزمنمفرغغلافلهاالالي!.الاقلام

نوعمنالجرافيتمنقضبانبهاوتستعمل،البلاستيك

الخشبيالتغليفبغيرولكنالأقلامفيالمستعملالرصاص

الاليالقلمسنخارجالرصاصويندفع.للبريتحتاجفلا

الالية.الوسائلمنذلكبغيرأو،مؤخرتهغطاءبلف

تجويفداخللولبعلىالمستطيلةالرصاصقطعةوترتكز

يلفوعندمابه.مثبتمعدنيزرلهبقضيبوشصلالقلم

داخلأسفلإلىوالزرالقضيبينسحبالمؤخرةغطاء

القلم.سنإلىالرصاصقطعةفيدفعاناللولب

إلىالرصاصأقلامأقدمتاريخيرجع.تاريخيةنبذة

القدماءهؤلاءاعتادحيث،القديمةوالرومانيةاليونانيةالعهود

سطورلرسم،الرصاصفلزمنصغيرةشرائحاستعمالعلى

(الورقمنقديم)نوعالبرديأوراقعلىباهتةمستقيمة

الرصاصاستعمالعم.كتابتهمفيالنساخونبهاليستعين

للرسم.رفيعةقضبانشكلفيالوسطىالعصورإبانوالفضة

خلالإلاخطوطهاوضوحفيالجرافيتفعاليةتكتشفولم

بمفهومهرصاصقلمأولأنإلا.الميلاديعشرالسادسالقرن

إلايصنعلم-خشبيبغلافجرافيتحشوةأي-العصري

عشر.الثامنالقرنمنالأخيرةالعقودفي
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ني!صلايدعىفرنسيكيميائيتمكنأم597عامفي

مسحوقمنخليطمنرصاصقلمتطويرمنكونتجاك

مماأكثروصلالةبنعومةتركيبهوتميز.والطينالجرافيتمادة

صلابةأنأيفئاواكتشف.الخالصةالجرافيتمادةبهتتميز

المقاديرنسبعلىتعتمدا!تابةاعندنعومتهاأوالمادة

والجرافيت.الطيماتمادتيمنالخلوطة

أمري!صأثاث!يصاقامعشرأخاسعاالقرنمنتصفوفي

الحشبيهأ،أ!اح1بتثقيبتقومأ!ةآباخترامونرووليميدعى

نألاإ.اشصاصاأقلالعمل،أ!دهشةامر!كابقدر،الرفيعة

قامدي!صسوتجوزيفيدعىمعاصريهمنآخرمخترعا

أولآ،الرفيعةالرصاصقضبانبهاتوضيهعالتيالطرلقةبتطوير

وفيبالغراء.وتثبيتهاالم!صملانيالأسصوأأضصفلاتغطىثم

بمدينةالرصاصمصئلأقلامأولأسه!أم861عام

القلماختراعبراءةأولوكانت.المتحدةبالولاياتنيويورك

.أم871عامبنسلإيجلشركةباسمالآلي

.إبرهاردبر،قبمالجرافيت:أيضانظرا

اشرر!(؟أساصاحستحدء)!صعىالرش!انظر:.ادقيقلم

تاريحية(.)سدةالقلم

المكية.ال!صيمالقرآنسورمنأ!لمااسورة.سورة،القلم

آياتهاعدد.والستونالثامنةالشريفالمصحففيترتيبها

فيبهللقسمالقلمتسميتهاجاءت.آيةوخمسونثنتان

.أ:ا!لما!يسطرونوماوالقلمن)السورةأول

العقيدةبأصولعنيتالمكيةالسورمنالقلممعورة

كفارأثارهاانتيأصشبهوا،الرسالةموضوعوتناولتوالإيمان

أصحابوقصةصؤلإيد،عبداللهبنمحمددعوةحولمكة

ثم،تعالىاللهبنعمالكفرنتيجةلبيان)البستان(الجنة

المسلم!ت:للفريقيناللهأعدوماوشمدائدهاوأهوالهاايلاخرة

صول!ه.محمدنبوةإثباتموضوعومحورها،والمجرمين

علبممر،اشسولقدررفعةعلىبالقسمالسورةابتدأت

موقفتناولتثبم.المشركونبهألصقهمماوبراءتهوشرفه

منلهمااللهاعدوماك!!د،اللهرسولدعوةمنالمجرمين

كفرانهمافيمكةلكفارالمثلضربتثم.والنكالالعذاب

ر4وخكليبهمإل!كل!ص!اشسلخاتمببعثةالعظمىاللهنعمة

والثمارالأشجارذات()البستانالجنةأصحاببقصة

بلوناكمابلوناهمإنا)بستانهبماللهفأحرقجحدوا،حيث

ولا-"ل!مصبحينليصرمنهااقسمواإذالجنةأصحاب

-":نائمونوهمربكمنطائفعليهافطاف-إءيستثنون

أصسورةاوتناوأت.2.-17:اغلماكالصريم!فأصبحت

فىالمجرمينوموقصوأهوالها،وأحوالهاالقيامةالكريمة

أذىعلىبالصبرظ!!الرسولبأمروختمت.اليومذلك

ذإالحوتكصاحبلكنولاربكلحكمفاصبر)المشركين

.84اغل!ةا!مكظوموهونادى

القرآنأيات)ترتيبالكريمالقرانأيضا:ان!

الكريم.القرآنسور(،وسوره

القبعة.؟الطرطانالشعربمتزيينانظر:.القلئسوة

تبقىضخمةقوةيحملذريتحتخسيما!لى

بعض،معبعضهاناتأضيوتررواتوناتاكبروم!صلات

جسيماتوالقلونات.القويالتفاعلأغوةاهدهزتدعى

لهاوليستأصغر،موادمنمكونةأجمستأنهابمدىأولية

الضوء.بسرعةوتنتقل،كتلة

أخرىقلوناتبوساطةالقلوناتوامتصاصت!ضينسمو

ومفاداتالكواركاتتدعى،أوليةوجعسيمات

حزمتنقلحيثأضاقل،ابعملالقلوناتتقوم.الكواركات

الجسيماتالطاقةتبادلويربط.ليةالأوالجسيماتبينأطاقةا

وتحتوي.الهدرونتسمىمجاميعش!!!علىببعفر!عضها

غيرولكنها،الكواركومضادأ!صاركاعلىأنهدر:ناتالعف!

ضشيلبجزءيقدرزمنخلاا!زتنح!لعيد،حدإلىمستقرة

هيطبيعيةهيئةعلىتوجدانتىلاتأعدرووا.أضانيةاصت

فقط.الكواركعلىتحتويالتيأضيوتروناتواتوناتالبرر

منكبيرحشدعلىنيوترونأوبروتونكلويحتوي

بعض.معبعضهامثبتةالكواركاتبينتنتقلالتيالقلونات

امتصاصهاويتمبسرعةأعدادهاالقلوناتوتضاعف

ويزيد.الأخرىالجسيماتقبلمننفسهابالسرعة

قريبةالجسيماتيبقيأسذياأضفاعلاقوةالقلوناتتضاعف

وأالق!ونيستطعلادرجةالقوةهذهوتبلغبعضها.من

إلآالهدرونعنالانفصالمعهاالكواركمضادأوالكوارك

.مباشرةلملاحظخهيكفىطويلزمنفي

بوليتزرديفيدالأمريكيونالفيزياءعلماءتوصلوقد

إلى،أم749عام،ويلكزيكوفرانكجروسوديفيد

اللونيةالديناميةنظريةع!يهاأطدقواالتيالقدوناتنظرية

وجودعلىالأولالدليلالباحثوناكتشفكما.الكمية

الإلكترونمعجلمختبرفىأم979عامالقلونات

.هامبورجمدينةفىوذلكالألمافياالتزامني

عناصرستةإلىالكيمياءفيالمصطلحهذايشيرالقلوي

الليتيوموهي،القلويةالفلزاتباسمتعرفكيميائية

.والفرانسيوموالسيزيوموالروبيديوموالبوتاسيومأصوديومار

.الدوريالجدولفىالأولىالمجموعةالعناصرهذهوتش!ول

الموادأكثربينمنزلةالقلويةالفلزاتمركباتوتحتل

منالأطنانمئاتوتستعمل.وفائدةرواجاالكيميائية
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وتستخرج.سنةكلالصناعةفىالقلويةالفلزاتأملاح

أملاحوتستخدموالابار.المناجممنالأملاحتلك

ال!سوديوم،لهيدروكسيدأوليةموادوالبوتاسيومالصوديوم

القلوية،المركباتوتلك.البوتاسيوموهيدروكسيد

الزجاجصناعةفىتستعملمنها،تصنعالتيوالأخرى

وتصنيعالنفطتكريروفي،والنسيجوالصابونوالورق

القلي،العربيةالكلمةمنالقلويكلمةوتأتىالجالود.

مصدرأولالنباتيالرمادكانوقد.النباتيالرمادوتعني

القلوية.الفلزاتمركباتلاكلمتخراج

إلىتشيرفإنهابمفردها،القلويكلمةتستخدموعندما

إلىالأحيانبعضوفيالقلويةالفلزاتهبلىروكسيدات

القلويالفلزووهيدروكسيد.القلويةالفلزاتبوناتكم

علىوكذلك،الموجبالقلويالفلزأيونعلىيحتويمركب

،الصموديومكسيدوهيدرو.اسمالبالهيدروكعسيدأيون

الفلزكلمتاتأتىوعندما.قلويانالبوتاسيوموهيدروكسيد

فإنهاالقلويالفلزهاليدفىكماأخرىكلمةبعد،القلوي

الصوديومفكلوريد.قلويلفلزموجبأيونوجودإلىتشحر

الموجبالأيونمنيتكونحيثقلويلفلزهاليد(،)طص،!

للكلور.السالبوالأيون،القلويالصوديوملفلم

شكلعلىالطيعةفيالقلوياتفلزاتتوجد

أملاحهاعنالفلزاتفصلويمكندائما.مركبات

الكهربائي.التحليلتدعىبعملية!دروكعسيداتها

و،الصوديوممنكجمأ2.4نحواستخراجويمكن

القشرةمنكجم454منالبوتاسيوممناكجم9.2

منكلمنجما56نحواستخراجيمكنكما.الأاهـضية

ويحصل.الليثيوممنجم32ووالسيزيوم،الروبيديوم

بسيطبشكلمشع،قلويفلزوهوالفرانسيوم،عرء

.اليورانيومينحلعنما-ما

الشائعة،السليكاتبالمسمالمعروفةالفلزأتوباستثناء

وتقومالماء.فىبسهولةتذوبالقلويةالمركباتمعظمفإذ

فيتتجمعثم،التربةمنالمركباتتلكبغسلايلأمطار

البحيرةمثللها،مخرجلاالتيوالبحيرات،ألمحىجطات

وقد.الأمريكيةالمتحدةبالولاياتيوتافيالعظيمةالمالحة

هائلةبقاياالقديمةوالبحيراتالبحارتبخرعمليات(تتر

العالم.أمتدادعلىالقلويةالأملايعمن

أحاديةموجبةايولاتالقلويةالفلزاتجميعوتكون

الماءمعبشدةوتتفاعلكيميائيا،نشطةوهي.الشحنة

والحرأرة.الهيما-روجينغازومطلقةالهيدروكسيد،مورونة

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

لقاعدةايومالصودالبوتاسيوم

ةدلماا،ويةلكاائيالكيمياالعنصريوملرويدا

لليثيوماعنصر،نسيوملفراالسيزيوما

نقصانأو،الجسمفيالقلويكميةازديادحالةالقلوية

عندالحالةهذهتحدثوقد.فيهالاعتياديةالحمضكمية

طريقعنوذلك،المعدةفيطويلةلمدةالحمضفقدان

المعديةالقرحةلمعالجةالقلويةالأدويةاستعمالأوالتقيؤ،

التنفسسرعةزيادةعندالحالةهذهتتطوروقد.طويلةلفترة

فيوالرئةالدماغفيمعينةمرضيةلحالاتنتيجة

وقد.بالأسبرينالتسممحالاتفيأوالعاليةألارتفاعات

عضلية.تشنجاتأوارتعاشالحادةالقلويةحالةيتبع

ف.الحماأيضا:انظر

روكسيدهيد،ةعدلقاا،لزيتونا:نظرأ0محلول،لقليا

.يوملصوفىا

القديبى.الشاذديانظر:.الشادلى،القليبي

البلادفيالبريالحيوانانظر:الأحمر.القليعي

)الطيور(.العربية

وأوروباآسيافىيعيشصغيرطائرالمطو!القليعي

السفلىوأجزاؤه،سوداوانوعنقرأسوللذكروإفريقيا.

المطوقالقليعيوطائر.اللونباهتةوأنثاه،اللونكستنائية

كثيفةالمكشوفةالأماكنفىعادةويعيت!نشط،متحفز،

علىعشهويبني.الأعشاب

أعشابباقةتحتالأرض

الحشرأتيرقاتويأكل

والبذور.والخنافمم!والديدان

إلىثلاثمنالأنثىوتضمع

تميلخضراءبيضاتست

باهتة.بنقاطالزرقةإلى

القليعىطيوروتهاجر

المطوقالقليعيوالآسيويةالأوليوبيةالمطوق

الشتاء.اثناءالجنوبإلى

-؟هـ،968-؟)عيسىبنأحمدالقليوبى،

فقيه.القليوبىرضوانبنعيسىبنأحمدأم(.092

الباطنوسلامةبالصلاحعرفأديبوأصوليشمافعي

بضواحيبلدة،قليوبإلىينسبالاعتقاد.وحسن

المحلةقضاءتولى.وغيرهوالدهعنالعلمأخذ.القاهرة

.بيدهيكتبهاكانكثيرةمؤلفاتلهناجحا.قاضيافكان

،الأصولعلمفيالوصولنهج:المؤلفاتهذهومن

فيالاحمديةالمقدمة،الأصولعلمفىصنفهومختصر

الوعحائل،الصبووصلالقلبطب؟العربيةأصول

مناقبفيالظاهرالعلم،المرجانيةالنكتفيالسحابية
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شرحالراففةبملفرقالرابفةالحجةالطاهربمأبىالفقيه

التنبيه.

وا!ساليب)الخاماتالتشكيليالتصويرانظر:.القماش

(.القماش)تمميمالنسيج؟النسج(؟التقنية

رئيسيةبصورةيستخدمقويسميجالتئجيدقماش

متقارئانسخاأغماشراهذاينسجوللوسائد.للمراتبأغطية

وأالقطنيةالحشوةخلالهمنتمرلاحتى،سميكغزلمن

الحشو.أنواعمنغيرهاأو،الملفوفالخيولشعرأوالري!

الأليافأوالقطنمنالمراتبتغليفيصئقماشوقد

والأليافالقطنمنخليطمنأو،الاصطناعية

عظامشكلعلىأو،مضلعةبطريقةوينسج.الاصطناعية

مختلفة.بألوانمطبوعاأو،الرنجةسمكةظهر

.منسوج،التويل:أيضاانظر

فىويستخدمالماءيقاومثقيلقمالقالزلتىالقماش

قمالقمنكثيرا.يصمعتغس!!انتىوالجدرانالموائدتغطية

هـيقوىإطارعلىأ!ماشاينشر.ثقيلبطلاءيغلفخشن

كلصقلويتم.طبقاتعدةفيالطلاءيوضعثمبالخراء

بعد.تجفأنبعدوذلك)الصقل(النشفةبحجرطبقة

المعدنيالطعبوساطةعليهالرسوماتطباعةتتمذلك

الصينفىالزيتىالقماشاستخدمالطلاء.فىمغموسة

فيثم،الميلاديينوالعاشرالسابعالقرنينبينمرةلأول

.الميلاديعشرالسادسالقرنفىإنجلترا

ب!أت،ورأف9-قرو!طنىو!اشاوووويالقماش

والأليافأغطنامنخليطوهوسويسرا،فيصناعته

وتتخلل،رسوماتأوزخارفبدونينتجوقد،الاصطخاعية

كيميائيامعالجتهتتمكما،مغزولةنقاطتكسوهقدأونسيجه

غسله.بعدوصلابةتماسكاأكثريكونلكي

الملابسصناعةفيالسويسريالقماشيستخدم

والمآزر.والستائر

أيضايسمىالقماشمننوعالمطررالقماش

الغزلخيوطمنبنوعتن!جتصميماتلهالبروكاد

وأالحريرأوالكتانأوالقطنمنالقمالقيكونوقد،الثقيلة

(،الصناعى)الحريرالرايونخيوطينعئمنوقد.الصوف

منالأيراالجانبيظهر.أخرىصناعيةخيوطأيةأو

المرينةأو،أطلونةاأغزلالخيوطالبارز،التطريزنموذجالقماش

اللامعة.بالخيوط

لصئبالالةأوباليدالمطرزالقمالقتصميماتتن!ج

الأثاثوأغطية،الثقيلةوالستائر،الأسرةأغطيةفي،القماش

نسيجفيتمالمطرز،القمالقمنالتنجيدأقمشةأما.والثياب

على)النسئالمقصبالبروكاتل،يسمىفيماتصميماتها

بارز(.نحو

المطرزالقماشصنعمنأولآسياشرقشعوبكانت

للملابس،المفضلةالمادة،الأقمشةمناضوعاهذاأصبحثم

فىوذلكوالنبلاء،،المالكةللعائلاتاضسبةباأوروبا،فى

فرنسا،فيالنساجوناخترعثم..الميلاديأتالثاالقرن

المطرز.القماشلسمجالجاكارنوأ!

حبكة.الجاكار،:أيضئاانف!!

بهيسمىمعارياصطلاحالمدببلأالبرجقمه

هذهومعظم.البناياتأبراجقممعلىيبنىالذيالشكل

وأالشكلمخروطيةإما،الأبراجعلىتبنىالتيالأشكال

منأغلبهاويصنعالسماء.كبدفيكالرمححادةمدببة

الأردواز.منبصحائفالمغطىالخشب

العصرفىبأوروباالمدببةالقممشعبيةبدأت

إلىووصلت،الميلاديعشرالثانىالقرنفىالرزمانيسحى

تلتالتيالقوطيةاغترةاحلالأشكالهافىالتطورقمة

الكاتدرائياتأبراجفوقأسباغاالمدببةالقمماظهرت.ذا!ك

ألمانيا.فىأولمكنيسةمثل،والكنائس

أوائلفىبنيتالتىالسحابناطحاتبعضأنكما

ومن.المدببةالقممتعلوهاكانتالميلاديالعشرينالقرن

.نيويوركفىستيتإمبيربنايةأمثلتها

-3!"كور-.-03،"لم

م.381إلىليويوركفيمشيتالإمميربايةقمةترتفع.اللدببةالرجقمة
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القمح

وتعتمد.العالمفيأهميةالغذائيةالمحاصيلأكثرالقمح

الأغذيةعلىالعالمأنحاءجميعفيالناسمنالملايينمئات

هذهطحنويتم.القمحنباتحبوبمنتصنعالتعئي

والخبز،البسكويتعملفييدخلدقيقافتصبحالحبوب

والمعكرونة،،الرقيقوالبسكويت،والشباتى،والكعك

.أخرىوأطعمة،أإسباجتيوا

إلىينتميفهو،النجيليةالفصيلةيتبعوالقمح

ألمجيوعةهذهوتضم.الغلالحبوبأوالغلالمخموعة

الشاميةوالذرةرزالى6:مثلالمهمةالأخرىالغلالأيهما

والترشيكيلوالدخنوالشوفانالرفيعةوالذرةأشعيروا

.(يلراا)ارودبوا

الأرضية-الكرةسسحمنأجزاءفي-القمحويغكل

الرئيسيةوالدولآخر.غذائيمحصولأيمنمساحةأحبر

والهندوفرنساوالصينكندا:هيالعالمفيللقمحالمنعجة

العالميالإنتاجويبلغ.المتحدةوالولاياتوأوكرانياوروسيا

وهذه.العامفيهـهـيطنمليون051حوالىمحللة

أربعالعالمحوليمتدبضمائعقطارتملأأنيمكنالصصمية

تقريبا.مرات

بزمنالزراعةبدايةقبلالبريالقمحالناسجمع

عام11!...حواليمنأنهالعلماءويعتقد.طويل

الخطواتأولىالأوسطالشرقفىالناساتخذ،مضت

التيالنباتاتأوائلمقواحداالقمحوكان،اكراعةتجاه

زرعوها.

مماأكثرالحبوبمنالمزارعونأنتجالوقتوبمضي

الناسمنكثيريعدلملذلكونتيجة،لطعامهماحتاجوه

مهاراتلإتقانفانطلكلوا،غذاءهمينتجوالأنحاجةفي

نافعة.أخرى

المتوسطةالمدنبناءإلىالتغيراتهذهأدتوقد

فىالعظمىالحضاراتوتطور،التجارةاتساعو،أكبيرةوا

النهرين.بينماوبلادوالهندالقديمةص!ر

أفضلمنالحبوبينتقونالأوائلالمزأرعونكانوربما

المحصوللزراعةيتقاولاستخدامهاالقمكندهمنبا"نات

فيهاومرغوبهـمينةصفاتنقلتالطريقةوبهذه.ليال

مثلعلىترتبوقد.زراعتهعصورمدىعلىالقمحمن

سلالاتتحسينفىتدريجيتطورحدوثالممارساتهذه

القمح.وأنواع

جديدةأصنافاالعلماءاستنبطالعشرينالقرنوخلال

مقاومةتستطيعالحبوبمنكبيرةكمياتتنتج،القمحمقا

منمساحةالقمححقولتغطيمصفر.بنيلونهناضجقمحمنحقل

آخر.غدائيمحصولأيمساحةمنأكثرالعالمفيالزراعيةالأراصي
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الأخرىالعوام!منوغيرهاوالحشراتوالأمراضالبرودة

إنتاجارتفعلذلكونتيجة،القمحمحصولتهددالتى

.كبيرةالقفبدرجة

القمحاستعمالات

يزيدلماأهميةالأغذيةأكثرالقمحيعد.للناسغذاء

معظمعملفىيدخللأنهنظراالعالمسكانثلثعلى

رئيسيةالقملدرجةيؤكلإذ،بأخرىأولصورةالوجبات

أغمح.ادقيهتمنتحضرالتيالأخرىوالأطعمةالخبزفي

المع!ص:نةفىأيضاأغم!!أيأكلودالناسأنكما

فيونةاطعكرودقيقم!الأخرىوالصور،والإسباجتي

ال!فطار.وجباتحبوب

مادةعلىيحتويالأنهالخبزصىممتازالقمحدقيق

يسمحممامرنا،العجينتحعلالجلوتينتسمىبروتينية

نسبةوتستخدم.بالانتفاخالخميرةعلىالمحتويللعج!ت

الصناعيةالدولفييطحنالذيالقمحدقيقمنكبيرة

والكعكوالفطائرالخبزلإنتاجالتجاريةالخابزبوساطة

،والأصناهـالأحرىأعرصانوأوالقطايفوالشباتي

تباععليهالمحتويةوالمعجناتالقمحدقيقأنإلىبالإضافة

المنازأ!.فىلاستخدامهاأيضا

الصصالحماحنأصحابيقومالقمحدقيقولإنتاج

بالموادغميةأغم!!اوحبو!.ناعممسحوقإلىالقمححبوب

:فيتاميناتمص،وديتام!تأضشازاالبروت!تتشملالتيالغذائية

تحتويالحبوبأدكماوالثيام!ت،والريبوفلافيروالنياسين،ب

والفوسفور.الحديدمث!!أساسيةمعادنعلىأيضا

يزسدماطعامسالأح-الحزءتتكلالقمحمنتصنعالتيالأغذية

والحبزالسحكويتالأعديةهذهوتتصمن.العالمسكادتلثعلى

.والمعجناتالحفيرووالبسكويتالإفطاروحموبوالكعك

الكاملللقمحالغذايةالقيمة

بر!ما?،12برص7،17تهـاهيدسحص

3،12/-لروتير

نحضص

8.1/دهنم

7.1/رماد

إدارة،8رقمالزراعةدليل،!حهرة،مصعة،حامالملأعديهتر!ب.اللصدر

القمحصاسيالاتا-المتحدةسالولاياتاضراعةمصلحة،إوراعىاأصحصا

احملد.احىولملأا!تقرا

فإنهولهذأ،الحبةكلمنأعاملاالقمحدقيقيصنع

أجزائها.كلفيالموجودةالغذائيةالموادعلىيحتوي

الجزءبطحنالمطاحنأصحابيقوم،أبيضدقيقولإنتاج

عليهيطلقالذيفقطالحبوبمنالداخلىالأبيضالرخو

الجلوتينعلىيحتويأصذياوهو)الإندوسبيرم(السويداء

الأبيضوالدقيق.الحبةفيالموجودتقريباالنشاوجميع

يأ؟النخالةفيتوجدالتىوا!عاددالفيتاميناتإلىيمتقر

الجنينأوالجرثومةوالحبةيكسوأصذياالقوياكلافأ

وكندا،المتحدةأ!لاياتافيوأضطور(.اقما!ما)مرحلة

والخبازونالطحانونيضيفإلأخرىااررولامنعدد

قيمتهلرفيالأبيضالدقيقمعظماإلىوالحديدبفيتامينات

الدقيق.ان!:.المدعمالدقيقويسمى،الغذائية

جرثومةالعلفيتضمنوقدقمح.علىمايحتويكثيراالماشيةعلف

يتضمنقدأوالأليض،الدقيئطحنلعدتتبقىالتىالقمبرالنخالة

أططحن.صالحغيرقمحا



503القمح

المعكرونة،فيالرئيسيالمكونالقمحيعدالباستا.

معظموتصنعالباستا.منالاخرىل!الأشكال،والإسباجتي

خشنةالمعكرونةقدمححبوبوهيالسيمولينا،منالباستا/

ومكوناتماءالباستامنتجاتصناعويضيف.الطحن

وأسميكعجينىقواملتكوينالسيموليناإلىأخرى

ألاتخلالبقوةالعجينةهذهيضغطونثم،عجينة

وأشكال،وإسباجتي،وشعرية،معكرونةإلىتشكلها

.أخرى

منالإفطارأغذيةمنكثيرتصنعالإفطار.أغذلة

تشمل:قمحاتحتويالتىالجاهزةالإفطاروحبوب.القمح

القمح.ورقائقوالبسكويتالمنفوخوالقمحالنخالةرقائق

فتشمل:القمحتصئمنالتيالمطبوخةالإفطارحبوبأما

فىبالنقعمنبتة)حبوبالمملتةوالحبوب،القمحكسرات

الكامل.القمحوجريمش،والقفالملفوفالماء(

التيوالردةالقمحأجناةبعضتستخدم.للمالتميةعلف

الدواجنأعلاففىالأبيضالدقيقطحنبعدتنتع

المزارعلحيواناتعلفاالقمححبوبتقدمكما،والماشية

اقتصادية.بهالتغذيةتكونعندما

لموأدمصدراكدلكالقمحيعد.أخرىاستعمالات

ذإ،الأغذيةطعمأو،الغذائيةالقيمةلتحسينتستعمل4معيض

القمحبذرةوزيت،بالفيتاميناتالغنيةالقمحأجنةتضاف

والأغذية،المميزةالخبزوأنواعالإفطار،حبوببعضإلى

يتحصلالذيالجلوتا!يكحمضيستخدمكما.الأ%سى

،الصوديومأحاديةجلوتاماتعملفى،القمحمنعليه

نكهةيظهرأنهءلا،جذابةخفيفةنكهةذوملحوهو

.ادموديومأحماديةالجلوتاماتان!:.الأخرىالأغذية

يجدلأنيمكنقشلعملالقمحعنباتاتمميقانتجفف

يستعملأوللصناديقالواحمنهوتصنع،وقبعاتلمملالإلى

لحبوبالخارجيةألاغلفةتستخدمالصناعةوفيسص،دا.

اللاصقةالموادتصنعكما.والزجاجالمعدنتلميعفيالقمح

الرقائقيالحشبطبقاتلصقفىتستخدمالتي

الذيالكحوليستعملكماالممحنشامن)الااجملكاش(

ومنتجاتصناعيمطاطتصنيعوفيوقوداالقمحمنينتج

.أخرى

القمحنبات

الزاهي،الأخضربلونهاالصغيرةالقمحنباتاتتتميز

.أم،-6.5،منالنباتطولويتراوح،النجيلمثلوتبدو

تنضئ.عندماالاصفرارإلىمائلبنيلونإلىتتحولوهي

القمحلنباتالرئيسيةالأجزاءتتكون.التركيب

)النورةوالقمةوالأوراقوالمساقالجذورمنالنموالكامل

تنمو.وثانويةابتدائيةالجذور،مننوعانوللقمح(.السنبلة

علرسما(حسك

كا"!

ءلا3مم!!!،روضىءوراق

لم!!-تتاار!كاحدور

لورةا

لسسلةا

ساق

عندماذهبيبيإلىلولهوشحولأم،5ارتفاعإلىيمموالقمحنبات

أدواعمنولكثير.حبة5،إلى03منالنباتهامةوتحمل.ينضج

القمة.مىيمتدالسفاأوالحسكيسمىصلبعليظشعرالقمح

إلى،3هحواليتمتدابتدائيةجذورخمسةإلىثلاثةمن

لمدةعادةالجذورهذهوتعيش،التربةسطحتحتسم.57

النموفىالساقيبدأوعندما.فقطأسابيعثمانيةإلىستة

السطحتحتتتكونالثانويةالجذورفإن،التربةمنخارجا

الابتدائية،الجذورمنومتانةسمكاأكثروهي،مباشرة

المجموعمعظمويقع.التربةفيباحكامالنباتوتثبت

سم.05-38لعمقالتربةمنالعلياالطبقةفيالجذري

لعمقالجذريالمجموعينتشرفقد،خفيفةالتربةكانتوإذا

سم.012يبلغ

سيقانوعدةرئيسيةساقلهاالقمحنباتاتومعظم

ساقفيتنشأطارئةساقأو)أشطاءخلفاتتسمىفرعية

يلتف.ونصلغمدالقمحنباتفيورقةولكل(،الزرع

المسطحالطويلالنصلأما،الخلفةأوالساقحولالغمد

الجانبعلىنصلكلويقعالغمد.قمةمنفيمتدالرفيع

.مباشرةتحتهالذيالنصلبهيوجدالذيالساقمنالمقابل

كلأعلىفىوتتكون،السنبلةالقمحنباتقمةتسمى

متعددةساقمنالسنبلةوتتركب.وخلفةرئيسيةساق

السنيبلات،تسمىالأزهار،منمجاميعوتحملالمفاصل

حبةعلىأوليةسنيبلةكلوتحتوي،مفصلكلعندتتفرع

خشنشعرالقمحأنواعمنولكثير.قشرةفيمغلفةقمح



القمح603

وتحمل.اسشبلاتمنيمتدالسفاأوالحسكيسمىصلب

حبة.05إلى03منالنموذجيةالقمحسنبلة

ثلاثةولهاملم،9إلى3منعادةالقمححبةيبلطول

وأفالنخالة.والجنينوالسويداء،،النخالة:هيرئيسيةأجزاء

،طبقاتعدةمنوتتكونالحبةسطحتغطيالبذرةغطاء

النخالةداح!بوفى.الحبةمن%41يبلحوالىماوتشكل

مرسبرا،1الحزءأسمويداءاتش!صلو.والجنينالسويداءتوجد

منفقصأ%3في!صن،الجن!تأما.%83حواليأي،الحبة

بعدجديدنباتإلىينموأصذياالبذرةجزءوهو،الحبة

زراعتها.

اشطوبةامتصاصفىالقمححبةتبدأوالتكماثر.النمو

الجذورأتضهروزراعتها.منقصيرةفترةبعدوالانتفاخ

وبعد.التربةسطحتجاهالنموفىالساقتبدأثم،الأولية

،الأرضفوقالصغيرالنباتدظو،أسبوعينإلىأ!حبوع

الجذورتبدأكماوالخلفةالأوراقتظههرشهر،منأق!!وفي

النمو.فيالثانوية

أصسيقان،اتمتدمناسبا،الجويحوتعندما،الربيعوفى

ذأكبعدالخلفةعلىالقمماتفهرآ،الاوراقأغمدةمن

تلقحأصغمد،اصتأصسمبلةابزوغمنأيامبضعةوبعد.بقليل

قم!!زهرةحس!!وتلقح.قمححباتإلىتتحولثمالأزهار

زهرةمناللقاححبوبالرياحتحم!!وأحيانا،عادةنفسها

.أخرىزهرةوتلقح

منيوما03.6-حواليبعدالنضجالقمباميصبح

تزدادالنضجفترةوخلال.الجويةللظروفتبعاالإزهار

يصئالنباتأنإلىتدريجياوتتصلبالحجمفيالحبوب

يحونوقدللاصفرار.مائ!!بنيإلىلونهويتحولجافاكله

،أزرقأوأصفر،أوأحمر،أو،أبيضالناضجةالحبوبلون

القمقلصنفتبعابنفسجيا،أو

القمحتصنيف

أغفقدافأنواعالقممالتصنيفطرقعدةتوجد

بينما،ربيعيوقمحشتويقمحإلىعامبشك!!تصنف

ذلكإلىولالإضافة.وصنفهلنوعهتبعاالق!حالعلماءيقسم

أدخلتقدللقمحالمنتجةالبلدانمنكثيرةحكوماتفإن

القمقمبيعاتلتسهيلدرجات

الأنواعهذهصنفت.الربيعىوالقمحالشتويالقمح

على،يزرعالقفالذينوعويتوقفنموها،لموسمطبقا

عناعتدالآأكثرأجواءفىينموالشتويفالقمحأولأ.المناخ

إنتاجايعطىالربيعىأعمحافإنوعموما،.الربيعيالقمح

أعلى.

وأالربيعفيويحصدالخريففيالشتويالقمحيزرع

يتوقفث!االخلفةتكوينمرحلةيبلغحيث،التاليالصيف

قمحلحبةعرفميمقطع

نموهاالنباتاتتستعيدث!االبارد،الجولحلولنظراالنموعن

القفإزهارويحتاج.اشبيعفيالدافئالجويعودعندما

الأيامذيالبارد،الجومنأصفترةاهذهمثلىإلىأحشتويا

فيالشتويالقمحزرعرإذا.أ!ويلةاأطياشار،اغصيرةا

محصوالآ.يعص!أالأعادةفإله،اشلير

شديدةالأجواءذاتالمناطقفياشبيعيأع!م!!ايزرعو
صيففيالنضجكاملو!سبح،الربيعفيويزرع،دةأجروا

دفسه.العام

القمحمننوعا03حواليأ!لماءاميز.القمحأنواع

الشكل،مثلالمميزةأعسماتافيالاختلاشاتعلىلناء

أهميةذاتفقطثلاثة،الأنواعهذهبينومنالنمو.وأنماط

والقمحالعاديالقمحوهي،الدولمعضمأفيتجارية

وبالإضافة(.المعكرونة)قمحالقاسىوالقمحالصولجانى

منالقفالصولجانييعتبرونأ!لماءادعضفإنذأ!كإلى

العلماءأنكمامنفصلا.نوعاوليمم!العاديالقمح

.أخرىأنواعتصنيفحولأيضايختلفون

أنواعأكثروهوالخبز،قمحيسمى.العاديالقمح

وأحمراء،حبوبهتكونوقدالعالما.فياالقمإنتشار

وأبيضاء،أوالاصفرار(،إلىمائلة)بنيةكهرمانية

صلدمنقوامهافيوتختلف.أطونازرقاءأو،بنفعسجية

الشتويالقمحالعاديالقمحويشملرخو.إلى

القفالرئيسيةإنتاجمناطقمعظمفيويزرع،والربيعي

العالم.فما

وحبوبه،العاديبالقمحالصلةوثيقالصولجانيالقمح

يكونقدأنهكما،عادةالقوامورخوةحمراء،أوبيضاء

الربيعي.أوالشتويالنوعمن

وأأبيضلونذاتصلدةحباته)الصلد(القاسيالقمح

عندمامتماسكوطحينه.بنفسجيأوكهرمانيأوأحمر
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نوعيةتنطمعلىالحكوماتيساعدالتصنيفهذامنتجاتفيالتماسيالقمحيستعملالسببولهذايعصن،

والمصدرينالطحنشركاتأيضاويعين،يباعالذيالقمحالباستا.دقيؤ،

صفاتصنفولكليشترونها.التيالحبوباختيارعلىإلىالقمحأنواعمنننوعكليقسم.القمحأعشاف

الصلدةالأصنافتحتويوعموما،.مختلفةواستعمالاتإنتاجهذلكويحددخصائصها،فيتختلفأصنافعدة

يتمو.الرخوةالأصنافتحتويهمماأكثربروتينعلىالبردم!اوم!ؤعلىوقدرته،بروتينه،ومحتوىنموهوموسم

الأحمرالقمحمنللخبزالفاخرالدقيقعلىالحصول.الحشريةوالافاتوالمرضوالجفاف

صنعفىفيستعملالرخو،الأحمرالقمحأماالصلد.فيالص!حمنصنف4!....علىيزيدماانتجلقد

القمحويشترى.الحلوةوالفطائر،والكعك،البسكويتتتوضبةج!أصنافعنبالبحثالعلماءويقوم،العالم

والقمح.المعكرونةدقيقمنتجاتلعملالصلدالأحمرفيالعلماءيقومك!ما.المرغوبةالصفاتمعظمفيها

الإفطارأغذيةهولهيصلحماوأفضلرخو،الأبيضابئورولضكاتالزراعجيةالتجاربمحطاتوفيالخفرات

أكثر.أونوعينمنالخلوطالقمحويتكون.الحلوةوالفطائرعليهايطلقبيطريقةجديدةأصنافباستيلاد،والجامعات

القمحيزرعكيفالأصنافأحدمناللقاححبوبتستعملوفيها،التهجين

اختلافاتختلفوتربةمناخيةظروففيالقمحينموجديداصنفاالنابخويشكلآخر.صنفنباتاتلإخىصاب

!يئظرو!!لبمنها!لاهـولأنإلاواسعا،الج!يدةابذورزراعةوتضم.الأبوينكلاخصائصبعضله

ولا.محصولأعلىعلىللحصولملائمةوتربة،مناسبةالنقاءدرجةلزيادةوذلك،أجياللعدةالهجينمنالناتحة

الجودةالعاليةالتقاوياستخداممنالقمحلمزارعيبدالجديد.للصنفالمرغوبةالصفاتثباتمنوالتأكد

الوقتفيالقمحويحصدوايزرعواوأن،المرضمنوالحأليةعامبوجهالقمحيقعسم.للقمحالتجاريةالدرجات

اهـصول!ايئو!ليهم،!!كإلىودال!!او!ؤح!!ا.ا!اسباللون!لصفاتهأساسعلىعديدةتسويقيةرتبإلى

والافات.الأمراضعنالنابخالتلفمنا!اميلمجم،المثالسبيلعلع!المتحدةالولاياتففى.الحبوبوقوام

تقريباواحدةالقمحلزراعةالأساسيةالخطواتتعتبرقمح2-صلد.أحمرشتويقمح-ا:إلىالقمحتق!!م

القمحمزارعفإن،ذلكومع.العالمأنحاءجميعقففي-4صلد.أحمرربيعيقمح3-رخو.أحمرشتوي

تؤديهالذي)العملا!ليكنةومستوياتحجمهافيتختلفقمح7-.أبيضقم!!6-أحمر.صلدقمحء-.قاسرع

يستعمل،الصناعيةغيرالدولمنكثيرففي(.الالات.مشلمط

،إ/7!؟ئج!1!1/ممغخئزكاألم،2ء!!أرخ؟ىلإلم/

لاعلآ!!؟/بر/ءئيم/37!مملأاإثلا9ءأ!،-؟خ

د؟ل!لأ!ا؟"ء73ءكايى!ء!لأ7خ؟وئم!،/؟/كاأ

6!\د؟3!رخ74!لأكلكاقيركاى!3!ءكابر3ل!9ئمبر!

*إ7،!3لأ!لأ!لأ!!!ح!3"لا/كاحص/لالابرؤلم!(ى!سلمضئجء!!لأ/4؟لم

انتشارا،القمحأنواعأكثرالعاديالقمحوسميكةقصيرةالصولجانيالقمحسنبلةسفا،العادةفى)الصلد(لهالقاسيالقمح

والربيعي.الشتويالنوعينكلاويشملهذاويضم.حسكأوسفاالعادةفيلهاوليسحمراء،أوبيضاء،تكودوقد،صلدةوحبوله

.الشتويوالقمحالربيعىالقمحمىكلاالوع.بنفسحيةأوكومانيةأو
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الخطوةالحقلحرث

التربةإعدادفيالأولما

يقوم.القمحلزراعة

وتفكيكبتقلبالمحراث

فيليساعدالترلة

الحرثأدكما.الزراعة

علىالسهلمنيجعل

وتنمو.تمبتأنالحبو!

حقولهمفىمحاريثهمأخجرحيواناتالقمحمزارعو

يحصد:لىويزرعونقدأنهمإلىبالإضافة،الصغيرة

القمبررعفإنا!ساعية،اأسدوا!افىأمايدويا.محاصيلهما

والآلاتالجراراتبمساعدة!صبيرةمزارعفيتقريباكله

القفيزرعكيفالقسمهذاويصف.المتخصصة

كبير.حقلىالآلةبا!شخدام

اكشىء،دعمرابهسةامناحيةو!أ!إا.المنايخةالظروف

وأارةافىشدةأما.اغم!طاشراعةملاءمهالأحضراممط،والمعتدلة

ملائمةعيرفتعدجدا،الجافأوجداالرطبالمناحأو،البرودة

بما،الجويةفالظروف.والشتويالربيعيأعمحامنكللىراعة

موسمتحديدفيكبيرتأثيرلهاوالأمطار،الحرارةدرجاتفيها

وصتفيالزراعةالمحصولانخفاضأسبابومن.القمحزراعة

للقمالمتأخرةالزراعةتعرضمتأخرجدا،كمااوجدامبكر

.للبرودةنتيجةللتلفالمحصولالشتوي

للنباتاتيسمحوقتفيالشتوممبالقمحالمزارعونيبذر

برودةمقاومةمنتمكنهابدرجة،تصئقويةبأنالصغيرة

بزراعةالشمافيأعرةانصروفيالمزارعونويقومالشتاء.

تأخيريمكنكماسبتمبر،أوأ!فىمبكراالشتويالقمح

دخولفيهايتأخرالتيالمناطقفينوشمبرأوائلحتىاكراعة

يبذرقد،الشماليةالشتويالقمحمناطقوفيالشتاء.فصل

بوصاتعمقعلىفيقةخطوطفيالقمحالمزارعون

فإنها،المتساقطةبالثلوجالخطوطهذهتمتلئوعندما.قليلة

الشديد.البردمنالنباتاتيقىدثاراتعمل

نموهفترةلأنأقل،جويةلخاطرالربيعيالقمحويتعرض

فىالمزارعونيلجأوقد.الشتويالقمحمنلكثيرأقصعر

أما.مارسأوأئلفيالربيعىالقمحزراعةإلىالمناطقبعض

حتىينتظرونالمزارعينفإن،برودةالأكثراأطاطة!افى

فيالمزارعونويتبع.القمإلربيعىلزراعةأبريلمنتصف

أقطارهم.فىلهمالمناسبةالمواسم،الجسوبىال!صةنصف

أنوأعفيجيدةبصورةالقمحينمو.التربةظروف

الغرينية.والطفاليةالطينيةالطفاليةعليهايطلقاختياكتربة

نسبةعلىالتربةتحتويأنويجب.الطفاليةالتربةانصر:

لنباتاتالغذاءتوفر!يالمتحللةالعف!ويةالمادةمنأجةعا

الغذائية،العناصربعضفيفقيرةالتربةكانتفإذا.أغمحا

سماد.صورةفيإضافتهاللمزارعيمكنفإنه

فيالقمحالمزارعونيزرعالعالمأنحاءمنكثيروفي

تفقدالتربةفإن،لذلكونتيجة.عامكلفينفسهاالأرض

محصوللإنتاجاللازمةالغذائيةالعناصرسنواتعدةبعد

ويزيلانيجرفانوالماءالريا!فإنذلكإلىوباللإضافةجيد.

المزارعونيقومماوعادة.التربةمنالغذائيةالعناصرمعظم

علىاحتوائهامدىلمعرفةلاختبارهاالتربةمنعيناتبأخذ

الاختباراتهذهمثلوتبين.الضروريةالغذائيةالعناصر

أكثرحمضيةالتربةأصبحتوإذا.انتربةحموضةدرجة

إلىالأمريصلقدبلجيدا،ينمولاالقمحفإناللازممن

السمادإضافةالمزارعونيستطيعوحينئذ،الإنباتعدم

درجةوخفضالغذائيةالعناصرلتعويضالتربةإلىوالجير

الحموضة.

نفسهاالأرضفىالقمحيزرعونلاالمزارعينوبعض

البرسيم،مثلمحاصيلمعدورةفييزرعونهوإنما،عامكل

الأسلوبوهذاالصويا،وفول،والشوفان،الشاميةوالذرة
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منتتطبالقمحزراعة

من3.م،17إلى"،.4

وتسقطللهكتار.بالحبم

الحبوبالبذارةؤسمىآلة

الأرضداخلتى

بالتربة.وتغطيها

الأمراضمقاومةعاىويعينالتربةإلىالغذائيةالعناصريعيا،

إلىالأمطارالقليلةالمناطقفىالمزارعونويلجأ.والآفات

يزرعلاالتيالسمنواتوفى.سنتينكلمرةالحقلزرا-عة

تخزينمنتتمكنحتىبوراالأرضتترك،القمحفيها

الرحلوبة.

للمحصول-حقولهمالقمحمزارعويجهز.التربةتجهيز

الحصاد.بعدوقتأسرعفييبدأونهالذيبالحرثالتا!!

نأللرطوبةويسمحالتربةسطحتهويةعلىالحرثويعمل

التالى،للمحصولتختزذاحيث،الأرضداخلإلىتمتص

ألمحصولومخلفاتالضارةالأعشابيدفنأنهكما

فيهاتنسابالفإتيةالمادةهذهتتحللوعندما.الى،بق

وفيالجديد.الضباتبهايتغذىالتيالغذائيةالعناصر

المحراثالمزارعونيستعم!!الانجرافمنتعانيالتيالمناطق

السطحعلىالنباتاتشركولكنه،التربةيفككالذتي

الانجرافتقليلعلىفتساعد

الحبةمهدالمزارعونيجهز،مباشرةالقمحزراعةوقبل

نتوءاتوللأمشاط.الأسنانالنابضيةالمسحاةتسىبالة

بحيثصغيرةؤطعإلىالأرضتكسركتلحادةمعدنية

بذورحولبعضقرببعضهاتجمعهافيلينةسهلةنتكم

القمح.

تقاويبذرعمليةفي،المزارعونيستعمل.الزراعة

خطوطاتحفروهى.البذارةتسمىجراريسحبهاالةالقمح

نفسهالوقتوفى،الحبوبلزراعةيكفيبعمقالارضفى

الخطوطداخل،ىالأخمتلوواحدة،الحبوبالالةتسقط

كميةباسقاطأيضاالبذاراتبعضوتقوم.بالتربةوتغطيها

العددلزراعةالبذارةضبطويمكن.الحبةمعالسمادمن

معدلاتوتتراوحالواحد.الفدانفيالحبوبمنالمطلوب

إلىالجافةال!قاليمفيللهكتار3م.،.4حواليمنالتقاوي

الكميةهذهوتعادل.الرطبةالأقاليمفيللهكتار3م.،17

فيللهكتارأكجم07إلىللهكتاركجم04التقاويمن

المزارعويستطيع.التوأليعلىوالرطبةالجافةالمناطق

منهكتارا81منأكثريزرعأن،كبيرةبذارةباستعمال

.اليومالقففي

نتيجةللتلفالقمحنباتيتعرضالنمو.أثناءالرعاية

.الضارةوالحشائشالحشريةوالافاتبالأمراضللإصابة

هذامثلحدوثلمنعطرقعدةالقمحمزارعوويستخدم

التلف.

القمحأمراضأكثرالصدأيعتبر.الأمراضمكافحة

نباتعلىتنموفطرياتالمرضهذاويسبب.خطورة

الأوراقعلىالصدألونفيصغيرةبقععنهاوينتجالقمح

لونإلىذلكبعدالبقعتتحولثم،والسنابلوالسيقان

الأمر،القمحنباتمنوالماءالغذاءالفطريستمد.بني

مننوعانوهناك.الحبوبتكوندونيحولقدالذي

بعضأنكير.السيقانوصدأ،الأوراقصدأ:الصدأ

الصدأ.منمعينةالأنواعمقاومةأكثرتكونالقمحأصناف

منالمزيدأستنباطالنباتيةالسلالاتمستولدوويواصل

الصدأ.ان!:الصدأ.مقاومةتستطعالتيالقمحأصناف

القمح،حبوبيصيبخاليرآخرفطريمرضيوجد

السناجهما:رئيسييننوعينإلىوينقسم.السناجوهو

تمتلىءالنتنالسناجمرحلةوفي.السائبوالسناج،النتن
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السناججراثيممنسوداءلكتلةالمصابةالقمححبوب

أصسناج،اكراتالمصابةالحبوبهذهعلىويطلق،النتن

وإذأ.عفنةرائحة-تتكسرعندما-تطلقالتىوهي

الجراثيمتنتشرالحصاد،أثناءالسناجكراتتكعسرت

الحبوببذرتإذاأما.الأخرىالحبوبآلافوتتلوث

وتحل.الإصابةعرضةمميكونالتاليالمحصولفإن،المصابة

نباتاتفىوالقشورالحبوبمحلالسوداءالسناججراثيم

هذهالرياحتحملثم،السائبباسشاجالمصابةالقمحع

ويستطيع.المرضفينتشرأخرىقمحنباتاتإلىالجراتيم

قب!!اضقاويابمعالجةاسشاجمنالنوع!%مقاومةالمزارعون

الجراثيم.تقت!كيميائيةبموادمحاصيلهابرشأو،اكراعة

الظر:.أساجالأمراضالمقاومةاصقم!!اأصنافبعضوهناك

السناخ.

تسببلاأنهاغير،القمحأخرىعديدةأمراضتهاجم

السناجعلىتشتملوهيكبيرا.تلفاالحالاتمعظمفي

والجرب،الورقيوالتلطخالقنابعوتلطخاللوائي

والتبرقت!.العمافةواسودادالكلبى،والاستحواذ

تسببهالذيالتلفيصلقد.الحشريةالآفاتمقاومة

.عامكا!أعالمياأغم!!امحصولمن%03إلىالحشرات

اغمح.االحشراتمنمختلصنوع001منأكثرويهاجم

تأكا!انتىوالجرادالجنادبالأنوأعهذهبعضوتتضمن

أ!ديدادوا،أصسلكيةاأ!ديدانااما.القمحنباتوأوراقسيقان

الجذورفتأكل،الأخرىالحشراتوبعض،القارضة

وتمتص.التربةسطحعندالقمحساقتقرضأووالحبوب

.السيقانمنالعصيرهسيذبابتشملأخرىحشرات

المدرعةالديدانأيضاالقمحتتلفالتىالحشراتوتشمل

العقدوديدانالأخضروالبقالحبوبورقوخنافس

القمحساقويرقاتالقمحلسيقانالمنشاريوالذباب

المسماةالحبوبوعثة،الحبوبسوسيهاجمكماالقطعاء.

الخزونة.القمححبوبأنجاومواس

وذبابالهسيالذبابتقاومالقمحأصنافوبعض

الأخرىالحشراتمقاومةالمزارعونويستطيع.القمحساق

اصشتوياالقجحزراعةوتساعد.الحشريةالمبيداتباستعمال

أيضاالمزارعين،الخريففىفقسالذيالذبابموتبعد

الافةهذهبسببالمحصوليصيبالذيالتلفتقليلفى

الحشرية.

الضارةالأعشابتسلب.الضارةالأعشابمقاومة

فىنقصذلكعنوينتحوقوتها،القفرطوبتهانباتات

نأالضارةالاعشابلبعضيمكنبل،الحبوبمحصول

والبصل،البريالثومفنباتات.كليةالقمحمحصولتتلف

فيللاستعمالصالحغيرتجعلهالقفرائحةتعطي،البري

كبيراتلفاتسببالتيالأخرىوتتضمن.دقيقهيئة

والبرومس،،الكنديالشوكنباتأغمحالمحاصيل

،البريوالخردل،البريالصباحونجم،والدوثية،المبلابزا

فيالبذورلمهدالجيدالإعدادويساعد.البريوالشوفان

الضارةالأعشابوجودأصبحفإذا،الأعشابنمومنع

يضيفأنفيمكن،الناميةالقمحنباتاتبينمشكلة

التصريحالحكوميةللوكالاتسبقكيميائيةموادالمزارعون

مبيداتعليهايطلقوهذهالاستعمالهذالمثلبها

.الأعشاب

،مباشرةنضجهبعدالقمحالمزارعونيحصدالحصاد.

السيئة.الجويةللظروفنتيجةالمحصوليتلفأدوقب!!

نسبةتتعدىلاعندماللحصادجاهزاالقمحويصبح

تمامعنوللكشف.الحبوبوزنمن%41فيهاشطوبة

مستودعإلىعينةجلبيست!إلمزارعون،النضجبلوغ

يختبرونقدأنهمكما،الرطوبةلاختبارالحبوبتخزين

عندمافالحبوب.بأظافرهمكسرهاأوعليهابالضغطالحبة

محدثةوتتكسروجافهصلدةتكونللحصاد،مهيأةتكون

وخشنا.واضحاصوتا

تدارضخمةالاتالكبيرةالممي!ضةالمزارعوتستخدم

الدراساتالحصاداتعليهايطلهت،ذاتيةأجةآبقدرة

بقطعالدراساتالحصاداتوتقوم.اسقمحالحصاد

الدراسةالحصادةتسمىالتيالآلةلهدهيتمماكثيراالقمححصاد

.النباتباقيعنالحبوبلصلأي-القمحودراسالعيدانتحقطعوتقوم
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العالمأنحاءفيالحممامواعيد

بهلفيءالعالمقيكقريباالسنةشهؤركلفيالممححصثاريثم-

ممماالعالمفىمام!أفيكيالقمع!حد!مدالس!تةشهوركلتض!هر

3لمأسمل(؟الجدولهدا!ئىتركا-

!نيبرزيلخد!لهـشي!،4أسئراليا؟4لأرجنثيزايئ!اير:

.!!وجوأي،اتيوزيلتد4كشيلى!بورما:فبرائم!7

!أالعبلى!الوبههـمصر،الهـنما"،ماودر

"المغر!المكشيك،3،)برانالهند؟اليحرك!14،،الوجهم!ر:أييريهـمل

الولاياتضر!جنوبأسثبانيا،إليابان!،الصيز،4الجزأثو:مايو

لا،.المتهحدة

نيا،أبى،ا!رتخال،أيال!اليا،إليونافى4فرنساجنوبي،الصينيونيو:

بم.4"عرضخطجتوبالمتحذءالولايا!ثركيا؟لونس!لح-

روما!يا!المجر؟أ!انيا،4فرفسا4إبحلثراجنوب!،4ثلغالييايولمهـو:

روكوطملافيا،،نياأوكرا!روسيا،!ولدوكا،خحستانكأزأليا،كروأ

.المتحدهالولا!اورشدالي

4!ولندإ4إنحلتراشم!ألي،الدنمارك،كندابلجيبها؟أك!س!هطسر:-

الممحدة.الولايمات!شماأوكرانيا!،روسيامولد،كا،،كازإخستار

دولليوسيا،4كافيإخسافي4كندامنأجز1ءول!توبر!سبتدبر

لأ!سكئلئد!أ،يئافياإلسكئد

(فريقيا*جنبربنجنزويلالم4الببر)زيل؟الأرجنتيننوفمير،-

أسشاليا!أيررجنتين،2!شمبر:ع-

باقيعنالحبوبفص!،أي-الدراسوبعملية،ال!جقان

الحصاداتمنكبيرةفرقتقومأمريكاشمالوفي.النبات

تكساسمنشمالأمتجهةالقمححصادبمتابعةالدراسات

منالدراساتالحصاداتبهذهفرقتتحرككندأ.إلى

فىالقمحتحصدكىونهاراليلاوتعملآخر،إلىحقل

القمحزراعةمناطق

وأوكرانياوروسياوالهف-وفرنساوالصينكنداتتصدر

بعضوتنتج.للقمحالمنتجةالدولقائمةالمتحدةأءلاياتوا

ويعتمدسكانها،يستهلكهمماأكثرالقمحمنلالدو

التصدير.مبيعاتعلىبشدةالدولهذهفيالمزارعون

فيالأخرىالدولجميعالمتحدةالولاياتوفصدر

الأرجنفنوتصدر.القمحودقيق،القمحهـ،درات

أما.القمحمنضخمةكمياتوفرنساوكنداوأس!راليا

للقمح.ردةالمستمالعالمدولمقدمةفىفتأتيالص!هن

في،عديدةمناطقفىالقمحيزرع،الصينفياسيا.

معظمويزرع.الشرقفيالشماليالصينسهلمقدمتها

التيالحقولبعضوفي.الشتويالقمحالصينمزارعي

فولأوالشاميةوالذرةالقطنمحصوليزرعونتروى

جاهزاالقمحيصبحأنقبلالقمحصفوفبينالصويا،

للحصاد.

بزراعةروسياووسطكازاخستانفيالمزارعونيقوم

مناطقوأهمالرخو.الأبيضالقمحمنمختلفةأنواع

توجدحيث)البراري(،المستويةالسهولهيزراعته

الأراضيمنالحزامهذاويمتد.الخصبةالعميقةالأراضى

الدانوبنهرحوضمنابتداءكم.0023حواليالسوداء

وسطداخلوإلىكازاخستانشممالعبرأوروباشرقيفي

فيالصينبعدوباكستانوتركيا،الهند،وتأتيروسيا.

القمحالمزارعونيبذراسيا.فيللقمحالمنتجةالدولمقدمة

الأمطارهطولانتهاءبعدالهندشماليمعظمفىالشتوي

الصيفية.

والقسموأوكرانيامولدوفافيالفلاحونيزرع.أوروبا

أماالصلد.الأحمرالشتويالقمحروسيامنالأوروبي

فرنسا:ف!أوروبافىقمحاتنتجالتيالأخرىالدول

.المتحدةوالمملكةوإيطالياوألمانيا

أنواعتزرع،المتحدةالولاياتفي.الشماليةأمريكا

تبعا،المتباينةبالمناطق،مختلفةمواعيدفيالقمحمنعديدة

وكنساسوأوكلاهوماتكساسففي.الجويةللظروف

الشتويالقمحالمزارعونيزرعونبرالمحكاوكولورادو

يزرعونومونتاناوداكوتامينيسوتافيبينماالصلد،الأحمر

أما.الربيعيالديورموقمحالصلدالأحمرالربيعيالقمح

الرخوالأحمرالشتويالقمحفيزرعون،الاخرىالمناطقفى

الأبيض.والقمح

الربيعيالقمحمنتقريباالقمحمعظميزرعكندافي

وألبرتاوساسكاتشوانالبراريمقاطعاتفيالصلدالأحمر

نيتوبا.وما

لزراعةالرئيسيةالمنطقةالبامباتعد.الجنوبيةأمريكا

فيخصيب!سهلوهي.الجنوبيةأمريكافيالقمح

فىالصلدالأحمرالشتويالقمحيزرعوفيه،الأرجنتين

الزراعية.الالاتعلىتعتمدهائلةمزارع

العالمدولأكبرخامسةأمشرالياتعد.استراليا

منها.الجنوبيالجزءفيالقمحالمزأرعونيزرعتصديرا،

الأبيض.الربيعيالقمحمنتقريباأمشراليامحصولومعظم

الأسترالي،الاقتصعادفيبالغةأهميةذاالقصحإنتاجويعتبر

إنتاجنماوقد.الدولةصادراتأهممنواحداالقمحيعدإذ

ذإ،العشرينالقرنمنالثمانينياتخلالالقمحمنالدولة

فيمتريطنمليون15حوالىالمتوسطفيالمحصولبلغ

فقط،متريطنمليونيحوالىمحليامنهيستهلك،العام

حيوانيةصناعاتلديهاليسفأسترالياالخبز.فيمعظمها

صادراتوتصل.الحبوبعلىالتغذيةفيتعتمدكبيرة

القمح.فيالعالمتجارةخمسحوالىإلىأستراليا

انغير،الأخرىالدولفيمنهاأقلأستراليافىوالإنتاجية

بإنتاجالأستراليينللمزارعينتسمحالمزارعمساحةضخامة
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الرئيسيةالإنتاجمداطق!العالمفيالقمحإنتاجمناطق

أخرىإنتاجمداطق!

دأصكرصرد،أح!صا!أ!ضروقبم،مزرعةكلمنكبيرةكميات

ويوجد.الدولمعظ!افىإنتاجهمم!حمتهومامعبالمقارنة

متوسطويبلغ،قمحمزرعة000.54حوالىأستراليافي

كماه!صار،002القمحفيهايبذرالتىللمزرعةالمساحة

الأطمانمن5.1الهكتارمنالعسويالنابخمتوسطيصل

.المتحدةالولاياتفيللهكتارمنها2.2بمقارنا

القمحنسويق

لعديخزنواأ!للمزاريتيمبغى.وتخزينهوالقمحنقل

شتيرةا-أحواصىمراع!!،موسم!4!محصولالحصاد

نأإلىمنفصلةالحبوبمنالختلفةالأنواععلىالحفاظ

بالشاحناتقمحهمالمزارعونينقلالدولبعضوفى.تباع

حمولتهاشاحنةكلتفرغحيثمركزيةتخزيننقطةإلى

الحبوببنقلمتحركسيريقومت!ا،حفرةفىالقمحمن

التحزين()أبراجالغلالعمواحإلىوحملهامنها

درجاتعدةإلىالحبوبالقمحتجارويصنفوإفراكها.

اممتعمالاتوللدرجات.والجودةالوزنأساسعلى

وتتلقى.درجتهأساسعلىيسوقالقمحأنكما،مختلفة

.مباشرةالمزارعينمنقمحهامعظمالمركزيةالتخزينمراكز

وأ،البريبالطري!تالحبوبمخزنالقفمنيشقل

قمحي!سوتفىتقعلهائيةصوامعإلىالحديديةباسحكك

فىشحناتتخلطوقد.البحريللنقلمركزأوكبير

الدقيق.مطاحنتطلبهامخاليطلإنتاجالنهائيالمستودع

درجةووضيعفحصهايجريستصدر،الحبوبكانتفإذا

إلى35لم...منالنهائيةالصوامعتسعماوكثيرالها.

نأيمكنبعضهاأنكما،القمحمنمتريطن000.035

.الغلالعمومعةانظر:.ذلكمنلأكثريتسع

ضخمةسفنفيأضهائيةاالمحطةمنأعمحايحفا!

،الشاحناتفىالمتبقىالقمحمعظمويحملللتصدير.

المطاحنإلىأسضائعانقلومراكب،الحديديةوالس!!ك

مصنعينإلىفيشحنتحبقىماأما.دقيقإلىاتصحنهكى

صناعيةمنتجاتأو،الحيوانعلفديأسهلامشعماآخرين

انظر:.الدقيقلطحنوصفعلىأطحصول.أخرى

الدقيق.

قد،الصناعيةالدولبعضفي.وبيعهالقمحشراء

ومع.المزارينمنمباشرةالقمحأطحناشر!صاتتشتري

قمحتشتريالتيهىالحبوبمخازنأدالأغلبفا،ذاسك

صوامعفييخزنالذيالقمحأغلبويباع.المزارع!ت

.الحبوببورعةأوالمقاصةبورصةخلالمنالحبوب

بيعه،أوالقمحشراءلايعنيذاتهحدفيالبورصةونظام

ماسلعةشراءيريدونالذينفيهيجتمعمنظماسوقهووإنما

وهذه.المقاصةبنظامبيعهايريدونالذينأولئكمع

لصوامعوممثل!ت،مزارعينتضماالمتعامينمنالمجموعة

ذلكإلىوبالإضافة.ومصدرين،الدقيقومطاحنالحبوب

ويبيعونيشترونأنهمبمعنى،مضاربونالتجاربعضفإن

للسلعةفعليةمبادلةرببدونتحقيقأملعلىماسلعة

تها.ذا

،المستودعفيفعلاالموجودأصقمحااطشترونيبتاخوقد

الاجلالبيعسوقأيفمئاأ!االأكبرالبورصاتأنكما

محددبسعرالقمحوبيعشراءعقودالتجاريبرمحيث

المطاحنشركاتالمستقبليةالسوقوتساعد.وتاربلاحق

منمستمراموردالهمتؤمنبأنالمصنعينمنوغيرها

انظر:.طويلةبمدةالتسليمقبلتقررتبأسعارالحبوب

المقاصة.سوق
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القمحزراعةفيالرئيسيةالدول

العامفييزرعالذيالقمحبشلات

....الص!ت

المتحدةالولايات

الهند

روسيا

فرنسا

كندا

تركما

نياوكراأ

باكستان

متوسطالأرقامتمتل.)27(كحميساويسثلكل

،أم499

التحدةللأمسعةانوالزراعةالأعذيةمنظ!ةالمصدر:

..........

بشل007/786،3،"

.........

بشل0،005،1!3،2

......."

بشل.،."12401،2

......

بشل002،194/1.لم

ا....

بشل0،003/132،1

..."

بشل859لأ،0003

...

بشل003)807"لأ

.."

لشل،676"..،.

ا..

لشل"58428.و.

ا..

بشل1/575-2.ت

-أ299التلاثاعسموات

مثل،حكوميةوكالاتبمعرفةأحياناالقمحيسوق

يمثلالذيبي(،.دبليم.)سيالكنديالقمحمجلعر

القمحويبيعيثضريوهو.والدولةوالمستهلكينالمزأوعين

المشترياتحصصيحددأنهكما،الدولةتحددهابأسعار

لمزارعيويدفع،الصادرا!توينظم،القمحمزارعيمن

للصوامع،محصولهميسلمونعندمامستحقاتهمالقمح

يتسلموقد.القمحمجلسبمعرفةويباعالقمحيجمعثم

هذاويقضي.المح!مولبيعبعدإضافيةدفعاتالمزارعون

يذللقمحالسعرنفسجمئالمزارعينيتسلرابأنالنظام

التسويق.منصنمادلأنصيبالهميضمنكما،المتساويةالرتبة

تستهدفلاكلشظمةالأستراليالقمحمجلسويعتبر

علىالقفوالحصولتسويقعنمسؤولوهو.الربح

القيامذلكوشلنهسمن.القمحلزارعيممكنسعرأفثهـمل

بماميناء،18منأكثمفىسفينة6..حواليبتحميل

إلىوشحنها،القمحمنمتريطنمليون16منيقرب

تشريعاتأنكما.المحتملةالأسواقمراكزمنمركزا05

عنمسؤولأيكونأنفيالمجلستفوضالقمحتسويق

البحار.وماوراءأستراليافىالقمحجميعتسويق

كلأالأستراليللتمحالمشتريةالرئيسيةالدولوتتضمن

أسواقتشمل!!ا.وروسياوإيرانومصرالصينمن

وكورياوإندونيسياواليابانبنغلادلقالأخرىالتصدير

الجنوبية.

العالميالإنتاجيختلف.القمحإنتاجفيالتحكم

علىاعتماداآخر،إلىعاممنكبيرااختلافاللقمح

سنواتوفى.المزروعةالأرضومساحة،الجويةالظروف

مناكثرقمحاكثيرةدولتحصدقد،العاليالإنتاج

الدولإلىبيعهأوالفائضتخزينهؤلاءويستطيعحاجتها.

فائضها،تصريفالدولتحاولوحينما.القمحتحتاجالتي

.الانخفاضالقمإلىسعريميل

تكلفةسعرمنأقلإلىالأسعارتنخفضوأحيانا

فإن،الانخفاضفىالقمحأسعاراستمرتوإذا.الإنتاج

التحولأو،أقلقمحزراعةإلىبالمزأرعينيؤديقدذلك

قدالمنخفضالإنتاجسنواتوفيآخر.محصولإلىعنه

.الناسلإطعامالمطلوبمنكثيرأأقلالموجودالقمحيكون

البرامجبعضالحكومةلدىيكونالدولمنكثيروفي

معالإنتاجمستوياتتوفيقتستهدفالتيالزراعية

وأفائضتمئحدوثوبذلك،للسوقالمتوقعةالمتطلبات

بأنالقمحأسعارالحكوماتبعضوتدعم.كبيريننقص

السوقسعرانخفضإذامحدودبسعرالفائضشراءتضمن

فائضتخزينإلىالدولةتلجأوقدالسعر.ذلكمنأقل

السعر.يرتفععندمابعدفيماوبيعهالقمح

خفضأوزيادةإلىأخرىحكوميةبرامجوتهدف

فالولايات.الدولةلاحتياجاتتبعا،المزروعةاللأرضمساحة

ومن.عامكلفيفائضلديها،المثالسبيلعلى،المتحدة

العشرين،القرنمنالسبعينياتأواخروحتىأم629عام

الأرضمساحةمنالحدالمتحدةالولاياتحكومةحاولت

ماليةتعويضاتللمزارعينتدفعبأنذلكرقمحاتزرعالتي

للدفعبرنامخاعرضتكما.زراعةبدونحقولهمتركنطر

المزارعينبأنيقضيأم849أم،839عامىفيالعيني

دفعةعلىالحصوليستطيعونزراعاتهممنيحدونالذين

سابقة،أعواممنخزنتهأنللحكومةسبققمحفائضمن

برنامجبدأوقد.تخزينهأوالقمحهذابيعالمزارعينوبإمكان

للمزأرعينالسماحفيأم869عامالمعدلالعينيالدفع

القمح.بجانبأخرىسلعمندفعاتبتسلم

ا!عتجطرةتضاعفت.القمحعلىالعالميالطلب

إلىمليون05منالعشرينالقرنسبعينياتخلالالعالمية

الزيادةهذهوتعزى.العامفيمتريطنمليون001

قبلمنالقمحعلىالطلبازديادإلىالأولىبالدرجة

الشرقفيالدولوبعض،والصين،السوفييتيالاتحاد

!نالثمانينياتخلالجزئياالطلبتراخىوقدالأومعط.

لزراعةالدولهذهتبذلهاالتيللجهودنتيجةالعشرينالقرن

متطلباتها.لسدالقمحمني!!ىما
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تخزينهوالقمحزراعةمستقبلإن.القمحمستقبل

من!ضيرفىأساسىغذاءلأنهمضمونوتصديرهوبيعه

زيادةإشااعااسكانفىالزيادةأدتولقد.الدول

بعضفىلزعةهناكوكالت.أغمحامنالعالمىالاستهلاك

نأصادراتها،منكبيردخلعلىتحصلالتيالناميةالدول

وفي.والماشيةالإنسانمنكللإطعامأكثرقمحاتشتري

فىسبباأطقمحالصحيةالفوائدكانتالأخيرةالأعوام

كمياتيستهلكونالصناعيةالدوأ!فيالعالمسكانجعل

منبدلأالقمحمنتصنعالتيالغذائيةالمنتجاتمنأكثر

أيضاأغمحأيستهلككما.الحبوبمنالأخرىالأنواع

لحوماستهلاكخلاأ!منمباشرغيربويقأكبربكميات

أغجح.باتغذتالتيالماشية

عاابحلولأص!اأعاافىأغمحاتجارةتبلغأنالمتوقعومن

فم!،ذأسكومع.متريطنمليولى041حوالىم0002

الأنهاالمستقبلفىالحبوبتجارةبحجماالتكهنالصعب

السياسة،:تشملالتيالعواملمنعددعلىتعتمد

والظروف،الغذائىوالنمط،نالس!ظوعددوالاقتصاد،

تأثيراتؤثرقدالعوام!!هذهمنأيفيفالتغيرات.الجوية

اصقمح.اتجارةفىادثاركةومدىحجمافيجذريا

يجريأطقمحأحالمىاالإنتاجمن%02منأقلإن

وقدأساسا،غنيةدولالمصدرةوالدولدوليا.فيهالاتجار

علىصفقاتعقدإلىاحر:قتب!تالدولهذهاضطرت

مث!!جعلتوقد.المجاعاتصأطلإغاثةتجاريغيرأساس

أ!اسياسيةقضيةأمحا!افيأغم!!امواردمنالصفقاتهذه

اللأهمية.بعض

تاريخيةنبذة

ذاتالبريةالنباتاتأنواعأنالعلماءيعتقد.عولالأ

فأنوا.الأوسطالشرقفيأولأنشأتقدبالقمحالصلة

نشأتقدالبريةالحشائشوبعض،الحبةالثنائيةالبريةالقجح

القفالمزروع.أنواعجميعأسلافوهي،المنطقةهذهفي

الحبوببجمعقامواقدالبدايةفيالناسأنالمحتملومن

النار،علىتحميصهاتعلموا،أ!قتاوبمضيومضغها،

هذهقليعننتجوقد.العصيدةلعملوغليهاوجرشها

نأويحتمل.المحلاةئرأغ!إايشبهمفرود،خبزالعصيدة

نألعدالخمرالخبزعم!كيفيةاكتشفواقدالناسيكون

.بالخميرةالعصيدةبعضاختلطت

ويعتقد.زرعتالتيالنباتاتأوائلالقفمنكانوقد

حواليمنذمردالقفلأولزرعواالمزارعينأنالعلماء

الشرقفيايلاثارعلماءوجدحيثمضت،عام00011

حواليإلىزمنهايرجعقمححبوببقاياالأوسط

سوريا.فيدمشققربجارماقريةموقععند..مق0009

ومناجل،العظاممنمعزقاتكذلكوجدواأنهمكما

قدتكونربماحجريةطحنومعدات،الصوانس

.الحبوبوجرلقوحصادشراعةاستعملت

تغيراتإلىالأخرىوالمحاصي!طالقمحرراعةأدت

إلىمضطرينغيرأصبحوأالذينالناسحياةديهائلة

توفرالفلاحةوأصبحتالغذاء.عنبحثاالدائمالتجولي

مكنتكماأكبر،بدرجةعليهويعولأيسر،للغذاءمصدرا

القمح،إنتاجوباتساع.دائمةمستوطناتإنشاءمنأسناسا

إتقانواستطاعواالعذاءإنتاجمنكثيرونأنالرتحرر

زرعوالتجهيز،الزراعةطرقتحسنوبم.أخرىمهارات

أناسلغذاءالحبوبمني!!ىماالمناطقبعضفياضاسا

آحرين.

مزدهرةمدنوحلت،التجارةتطورتيقة،أ!اابهده

إمكانيةفىالتغيراتهذهساعدت:قد.ضئيلةترىمح!!

أغديمة.االعظمىالحضاراتتطور

انتشرتقدالقمحزراعةكانت.القمحزراعةانتشار

عاممنذإفريقياوشمالوأوروباآمحيامنكثيرةأنحاءفى

تدريجياجديدةقمحأنواعتطورتوقد..مق0004

والحشائشالقفالمزروعبينالعشوائيأخلقيحانتيجة

صفاتالجديدةالقمحأنواعلبعضكانتولما.اكبرية

محلتحلالأنواعهذهلدأتفقد،المزارعونفضلها

الحبةثنائيةالأصنافزرعتكما.أصقديمةاالأصنافا

القإسىالقمحظهرأنإلىواسعنطاقعلىالحبة:أحادية

منكلتطورولقدالميلاد.قبلالسادسأغرنافىأصلد()1

السادسالقرنفيالصولجانىأغمحواالعاديالقمح

.الميلادي

المكتشفينبوساطةالأمريكفنإلىالقمحانتقل

،أم394عاموفي.عديدةأوروبيةدولمنوالمستوطنين

فيالجديدالعالمإلىالقمحكولمبوسكريستوفرأدخل

منالقمحانتقلثم،الغربيةالهندجزرإلىالثانيةرحلته

بحلولالأرجنتينوإلى،أم951عامالمكسيكإلىأسبانيا

بعدفيمامعهمالأسبانالمنصرونحملكماأم،527عام

بدأكذلك.المتحدةالولاياتغرلىجنوبإلىق!حا

نوفافيالقمحزراعةكندافيأغرنسيوناألمستوطنون

.أم06دعامتياس!ص

المتحدةالولاياتإلىالقمإلشتويإدخالأعطى

السبعينياتوفي.القمحمنتجاتتصنيعفيكبرىدفعة

دينيةطائفةأعضاءهاجر،الميلاديالتامئكلشرأغرنامن

معهموحملوا،كنساسإلىروسيامنالمانونيتتسمى

ملائماالأحمركانالتركييسمىالشتويالقمحمنصنفا

السهولعلىتسقطالتيالقليلةللأمطارالملاءمةأشد

الأحمرالتركيالصنفزرعقصيرزمنوفي.العظمى
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وأعشرالتالمبعالقرنأواخرفيالقمحمزارعواستعملهابالبخارتداردراسة

اشتركواالمزارعينمنمبنموعةأنلدرحةالثمىغاليةالدراساتكانتوقد

تقريباالقمحقول-جميعفيمنهاشتقتالتيوالأصناف

كثيرةأصنافوتعودمنها.القريبةوالولاياتكنساسفي

المتحدةبالولاياتالراهنالوقتفيتزرعالتىالقمحمن

الأحمر.التركيالصنفإلى

أوائلوحتىاشراعةبداياتمنذ.القمحزراعةميكنة

فىالتغييرمنقليلهناككانالميلاديعشرالتاسعالقرن

آلافمدىعلىو.القمحلزراعةالمستعملةالأدوات

المحش.أوبالمنجليدوبالقمجعالمزارعونحصد،السنين

أكوامفيوتجمعحزمفيتربطوقتئذالسيقانوكانت

.للدرأسانتظارا

المزارعونيضربهاأوالسنابلىتدرسالماشيةكانت

الحبفصلوبعد.الدراسمدقعليهايطلقمعقوفةبعصا

التبنفينفصلالهواءفي!ذفالقمحكان،السنابلعن

لاوهى،التذريةالعمليةهذهوتسمى.الحبوبتاركابعيدا

أنحاءجميعفىالناميةالدولمنكثيرفيمستعملةتزال

الذيالطويللاوقتنتيجةالحبمنكثيرولمجلف.العالم

ودراسه.حصادهيستغرقه

عشرالتاسعالقرنفيطورتالتيآلالاتأدت

عالية.درجةإلىالقمحزراعةكفايةرفعإلىالميلادي

فىالمتحدةالمملكةفيمستعملةالدراسآلاتوكانت

تقومالدرأسةكانتحينالميلاديالتاصئكلشرالقرنأوائل

ثم.أيامعدةيسنغرقكانالذيبالعملساعاتبضعفي

الحب.منالقشوروتذريةالسنابلم!الح!لفصلالعشرلينالقرنوائل

.واحدةماكينةلتراءفي

آلةأولماكورميكسايروسالأمريكيالختريمسجل

القرنمنالتسعينياتوبحلول.ام834فىناجحةحصاد

لربطبوصلةمزودةالحصاداتمعظمكاتت،نفسه

فىمعاودراسةحصادةتطويروتم.حزمفيالسيقان

هيرمانبمعرفةالميلاديعشرالتاسعالقرنمر،الثلاثينيات

فقد،ذلكومع.ميتشيجانمن"لاسكولوجونمور،

ودراساتحصاداتاستعمالفيالمزارعينمعظماستمر

،الميلاديالعشرينالقرنمنالعشرينياتوفي.منفصلة

فيبتحسيناتمصحوباالزراعيةال!!الةنقصأدى

إلىالمزارعينمنأكثرعددلجوءإلىالإليةاالحصادات

استعمالها.

معظمكانت،الميلاديعشرالتاسعالقرنأوأ.خروحتى

وأالمزرعةحيواناتطاقةتستخدموالحقوللحالمزايىتجهيزات

حلت،القرنذلكمنالثمانينياتوخلال.العاملةالأيدي

منكثيرفيالحيواناتمحلتدريجيايةالبخارالالات

القرنمنالعشرينياتأوائلوبحلول.الصنا!يةالدول

لتشغيلالداخليالاحتراقآلاتاهـشعملت،العشرين

.الأخرىالمزرعةوآلارتالجرارات

إلىالعالمأنحاءجميعفىالالاتامشخدامأدىلقد

القمح.لزراعةاللازمالبشريالجهدمقدارفي؟كبيرخفض

46منأكثرإلىيحتاجالمزارعكان،أم083عاموقبل

.،4ودراسوحت!،التقاويوزراعة،التربةلإعدادساعة
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أقلإلىيحتاجذلكشإن،أجوماأماالقف.منهكتارات

قدالالاتاستخدامأنكما.العم!!منساعات3من

العددوباستعمالأكبر.مساحاتزراعةمنالمزارعينم!س

واحده!صارحواليتزرعأنريفيةلألحرةيمكن،اليدوية

لهذهيم!شالحديثةالآلاتبا!متخدامولكن،القمحمن

القمح.منهكتارات504حواليتزرعأنالأسرة

أكبرتحققتلقد.جديدةقمحاعشافاستنباط

أضلق!تا:سائ!!سمببالقمحتاريخفيأهميةالإنجازات

أصناصلباستححا!أأحشرين.اأغرناخلاأ!تمتالتيالعلمية

هائلةرياددتحقيق!!المزارعو!تم!ش،القمحمنجديدة

بعضشصعص!!هكتار.أ!!لالقمحمحصولكميةفى

وأأ!لأمراضمقاومةافضللأنهأعلىإنتاجيةالآصناف

يتيحوبذلكمبكرا،ينضجالاخروبعضها،الافات

والجفافالمبكرالصقيعمثلالخاطرمنالسجاةللمحصول

سيقانلهانباتاتأيضااامشنبصوأالمزارعينأنكماالمتأخر.

ويتطلب.الحبوبمنأكثرمحصولحملتستطيعقوية

منكبيرةكمياتالإنتاجيةعاليةالاصنافمنكثير

.الافاتمبيداتأوالخصبات

الزراعيونالعلماءبذل،العشرينالقرنمنتصفوخلال

فيالحبوبإنتاجلزيادةكبيراجهداالعالمأنحاءجميعكأ

نألدرجةمتميزاالجهدهذانجاحح!انوقد.أضاميةاأ!أ!دوا

بالدرجةنجاحهاعتمدوقدالخفراء.الثورةاسمعليهأطلق

.الإنتاجعاليةالأصنافاأ!استعماعلىالأ:لىا

بورلوجنورمانالأمريكيأصمأمحاامنحام079عاموفى

إلىأدتالقفالتيابحاثعنللسلامنوبلجائزة

إيرنست.نورممان،بورلوجانظر:.الأنواعهذهاستنبا!أ

الجديدةالقمحأنواع

منكثيرةبلدانامكنت

منإنتاحهازيادة

العالمنال.الحبو!

نورمادالأمريكي

الذيبورلوخ،إيرسست

الصفراء،القمعةيرتدي

لعامللسلاملوب!!حائزة

التىلبحوثهأم079

استمباطإلىأدت

عاليةقمحأصسا!

الإنتاخ.
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فيالمجاعةخطر،تقلي!إلىالخضراءالثورةأدتلقد

أقلتصبحأن.محلىساعدتهافقد.الناميةالدولمنكثير

منالمتزايدةعدادللأةتستوردهالذيالقمحعلىاعتمادا

معوقاتإلىالمإنتباهتركيزفيساعدتأنهاكماسكانها.

تكونقد،المثالسبي!ءفعلىالعالهـا.فيالغذاءمواردزيادة

نأإلا،رديئةنوعيةمنوالأراضي،محدودةالمائيةالموارد

بلكبيرةكمياتوأنتجتذلكعلىتغلبتالدولبعض

المملكةتجربةذلكعلىمثالوخيرإنتاجها،فائضصدرت

نحوام199عامفيإنتاجهابلغإذ،السعوديةالعربية

عامفيطن003"تحجاوزلاكانأنبعدطنمليون8.3

العالمدولتقديرذلكعلىالمملكةواستحقت.ام079

السعودية.انظر:.الدوليةوالزراعةالأغذيةمنظمةفىممثلة

الثورةمكاسبش5تقللمشاكلفهناك،ذلكومع

علىالمزارعينمة!رةعدمالمشاكلهذهومنالخضراء،

والخصباتالريأنظمةمنالمناسبينوالنوعالكمتوفير

نأكما.اهـطصيلوحماية،النقلووسائلوالمبيدات

الغذائيةالمواردإنماجمعدلاتتفوقالسكاننمومعدلات

الخضرأء.الثورةانظر:.الدولمنكثيرفى

عةالموسمفيصلةذاتمقالات

القمحأعداء

النباتصدأالسناحالحمطةحشرةالجراد

الموزاييكمرضالحبوهـ،سوسةالهسيةالدبابةالحمدب

وحصادهالقمحزراعة

الحافةكلةالزراالدراسةالحاصدة

هولسايروس،رميكماكوالرراعةالدراسةالحصادة

القمحمنتجات

الشساالعذاءالحبزالمامشا

النضالةالدقيقالحلوتين

صلةذاتأخرىمقالات

الغذاءمخزونالحبوبإيرنعستنورمان،بورلوج

النجيلالمقاصةسوقالتريتيكيل

ضوعالموعناعر

القمحاستعمالات-ا

أحرىاسشعمالاتجللناسغذاء-أ

للماشيةعلف!

القمحنبات-2

التركي!-أ

والتكاثرالنمو!-

القمح-تصنيف3

الربيعيوالقمحالقفالشتوي-أ

القمحأدواع-!

القمحأصناف-ج

اطقمحالتجاريةالدرجات-د

القمحيزرك!كيف-4

الرراعة-دالمناخيةفالظرر-أ

النموأشاءالرعايةهـالتربةظرو!!

لحصاداولتربةاتجه!ز

القمحزراءكةمناطق-5

الجنوبيةمريكاأ-دمحياآ-أ

ليا!شراأهـ-داوروأ-!

ليةلشماامربكاأ-خ!

ال!بحتسويق-6

القصحعلىالعالميالطلب-دالقمحوتخزيننقل-أ

القجعمستقبلهـ-وبيعهالقيمشراء-ب

القجعإنتاجاليسمالت!-ح

تاريضيةنبذة-7

أسئلة

الأبيض؟الدقيقعحلفييستعملالذيالقمححبة/جزءما-أ

موسميةدورةالقحثيرراعةإلىالمزارعينأحضيلحألماذا-2

؟أحرىمحاصيما!مع

)الأشعطاء(؟الخلفاتما-3

خلالطورتالتيالثلاثالرئيسيةالقيماعةزأآلاتما4

عشر؟الاسعالقرنمنالتلاثينيات

القمح؟إتاجفيالمسقداتالألاثالدولما-5

مرة؟لأولالقمحزرعوأينمتى-6

الخضراء؟بالثورةيقصدماذا-7

القمح؟منالمموذحيةالسنبلةكأسلهاحبةكم-8

؟الحبوببم-رصةتعنيماذا

القف!بتاريخالقديمةالحضاراتتطورارتبطكيف01

ماأستراليافيوشاعأنتجالقمحمننوعالمهجنالقمغ

كانالذيفاريروليمأنتجهوقد.أم109وأم814بين

فيتمإلانالتيثروا،منقريبالامبريج،مزر!ةفييعمل

نباتمزجطريقعنالتهجينوتم.الأسترالية!العاصمةمنطقة

نفسههوالذياليانديللا،نباتسلالةحالأرجوازكوالقمش

المحسنالفايفنباتسلالةمز!طريقعنمه!!نا،إنتاجايعتبر

أعطىوقدإتاوه.يسمىهندينوعس!لةمعالكندي

الجنوبية.المعتدلةالمنطقةأقالي!فىثابتبىشكلطيبامحصولأ

ومرضوالجفافالاعاصيرضرريقاومالم!هجنوالقمح

سهلالقصيروقشه.الحبوببصدأالمعروفالفطريات

غزارةوبسببالخبز.عندرديئةنوعيتهقولكمالحصاد،

شملتبحيث،بالقمحالمزروعةالمنطقةسد5أمكنإنتاجه

.الإنتاجمحدودةالسابقفيكانتالتيالأراضي

عامفيالمهجنالقمحالمتحدةا!لاياتاعرفىتوقد

للأمراضمقاومالقمحمنآخرنوعمحله-لثم،4191

أخذام389عامومنذالابيف.المهجناسمعليهأطلق

تدريجيا.الانصدارفيتأثيره

وليم.فارير،اأيضاان!
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السكودبحرليهب!هواوقدا!مر.اعلىهطمنأولوكالواالأرص!اإلىأ!ودةارحلةأثاء11أسأسالمر!جةفيالمضاءروادالتقطهاللقمرصورة

أفتح.فلولهااغحرافىأجةأ!اااساصتاماأطود.اداك!كيربركالىسهلوهو

القمر

عامفيالفضاء.فىللأرض)كوكب(تالغأقربالقمر

للأرضالتابعالضخمالطبيعيالقمرهذاأصبح،أم969

.الإنسانيزورهفضائيجسمأول

ولكنهليلا،السماءفىلمعائاالأجسامأكثروالقمر

الذيمثلا،الشمسلنجمخلافا،ذاتهمنضوءالايصدر

ضوءيعكسفإنهالقمريتألقوعندما.ذاتهمنضوءايصدر

مضيئةكرةوكأنهالقمريبدوالليالىبعضوفي.الشمس-كا

منرفيعةشريحةشكلعلىيظهرأخرىليالوفي.لامعة

لمجغيروإنما،وشكله،حجمهلايغيرالقمرولكنالضوء.

منه.مختلفةأجزاءالشمستضيءحينماالقمرمنظر

يوما27كلواحدةمرةالأرضحولالقمريدور

واحدةمرةنفسهحوليدوركذلكتقريبا،اليوموثلث-

منواحداوجهافإنولذلك.اليوموثلثيوما27كل

بينالمسافةمتوسطويبين.الأرضنحومتجهايبقىالقمر

وتستغرق.كم304/384نحووالقمرالأرضمركزي

ستةنحوالعودةثمالقمرإلىالأرضمنبالصاروخالرحلة

وكأنهيبدوفإنه،الأرضمننسبياقريبالقمرولأن.أيام

ويبلغتقريبا.الشمسحجموبنفس،النجوممنكثيراأكبر

رلغالمسافةهذهوتساويكم،/4763نحوالقمرقطر

بنحوالشمسقطرمنأصغروهىتقريبا،الأرضقطر

أشبهلكانالأرضبجوارالقمرشوهدوأ!.مرة004

.القدمكرةمعباطقارنةالتس!بكرة

قمر.لهالذيالوحيدالكوبمطهيالأرضليست

وقمرتابعا.قمراعشرستةلهمثلا،المشتريفكوكب

طبيعياقمراأربعينبينمنالحجمفيالسادسهوالأرض

الأقمارعنالمعلوماتمنولمزيديزيد.أوللكوابمط

عنالمستقلةالمقالاتإلىالرجوعيمكن،الطبيعية

الكواكب.
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أثرأما.كم08حواليعرضهاويبلغ3،"8رقمديالدوالفلكيالاتحاد!وهة(الصورة)وسطالموهةوتسمىوعر.سطحلهللقمرالبعيدالوجه

.11ألولومركبةمنألدرينإدوينائدللمفهواليمنىالصورةمنالأيمنالجانبفيالقدم

تغير،قدوهو.أةالحبمننوعأيالقمرعلىوليس

السنين.بلايينما-ىعلىطفيفاتغيرا،الأرضمعبالمقارنة

ترىالقمرعلىومنماء.أورياحأوهواءفيهولايوجد

دائماالنجومترىكما-النهارأثناءحتى-مموداءالسماء

بارداالصخريالسط!يكون،الليلوفي.للعيانظاهرة

مكانأيدرجةمنانخفاضاأكثرالحرارةودرجةجذا،

فوقالصخورحىهـارةدرجةترتفعالنهاروفي.الأرضعلى

بقليلالماءغلياندرجة

ومنهم،ودرسوهالق!رإلىالعصورمرعلىالناسن!

تاريخاالقمربالسصهـإلىالقديمالحلمأصبحوقد.عبدهمن

هبطعندماأم،969عاميوليوشهرمنالعشريناليومفي

المتحدةالولاياتمز،ألدرينوإدوينآرمسترونجنيلالرائدان

.السكونببحرالمعروفالصخريالسهلعلىالأمريكية

القمرعلىوالهبوطالفضائيةالرحلاتزودتناوقد

مماعدقدالقمر،استكشافأنكما.عنهعديدةبحقائق

والشمسالأرضعنالألغازمنكثيرحلفيأيضا

!حيما

فلو.الأرضقومقدارربعحواليأو،كم/4753حوالييبلغالقمرقطر

.بيرثبعدماإلىسيدنىمنلامتدأمشرالياقارةعلى-مثلا-القمروضع
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يجازبإلقمرا

يسة.(نطيو6،4)4)000،0003006لياحو:لعمرا

أطولها-،كم356لم!3!أقلها-:الأرضمناللسافة

ك!.438لم304-المتوسطك!،996.604

ح-.6743حواليالقطر:

!أ.729701حوالي:المجط

ك!00000038.2:السطحمساحة

دقيقة.:43ومئساعاتلمحو!ا27:محورهحولالدورةزمن

دقيقة.43ووسئماعاتيوما27:الأرضحولالدورةزمن

الساعة.فى3!-007الأرضحولالدورانصعةموسط

مسهما.لكلأرصيايوماعترخحسةحوالى:والليلالنهارطول

فوقالمتممسروالوقتالنهارالاستواء:خطعدالحرارةدرجة

.ءم1-73ماريا!وقالقمرليلفي،م7214ماريا،

للأرص.قوتهاسدسحوالي:السطحعندالجاذبية

اضانيهافى!4.2:الانفلاتسرعة

.الأرصا!ضلةمرحرءاوثمال!!واحدسحزء:الكتلة

.الأرص!اححمص!!صءاحمسيرسحزء:الحجم

.ممعدأ:قلي!:الجويالغلاف

القمراستكشافعنالمعلوماتمنولمزيد.والكواكب

الفضاء.رحلاتان!:

القمريبدوكيف

منالمجردةبالعينالقمريرىعندماالقمر.سطح

رماديةبقعتتخللهاملساءكرةمثليظهر،الأرض

وأميدانىبمنظارالاستعانةوعند.فاتحةوأخرىمعتمة

شماهدهاالتتيالظواهرتتفيحصغير)تلسكو!(مقراب

عشرالسابعالقرنفىجاليليوالإيطاليالعالممرةلأول

.الميلادي

منبسطةسهولالقمرسطحعلىالمعتمةوالبقع

مماريااسمعليهاوأطلقبالماح!،مغطاةجاليليوظنها،عريضة

المارياأناليومنعرفولكنناالبحار.تعنيلاتينيةكلمةوهي

منرقيقةبطبقةالمغطاةالصخورمنمنخفضةأرافيهي

ست!منالفاتحةالرماديةالأجزاءومعظم.صخريةتربة

بالأراضىالمساحاتهذهوتسمى.وجبليةخشنةالقمر

القريبالوجهعلىرئيسيبشكلالمارياوتكثر.المرتفعة

منتقريبافكلهالبعيدالوجهأما.الأرضيواجهالذيللقمر

المرتفعة.الأراضي

بليون8.3و3.3حوالىقبما!الماريامعظمتكونتوقد

البركمانيةالحممنكبيرةكمياتجريانعندسنة،

سطحفوقبردتثم،انهمرتالتي(المنصهرة)الصخور

علىالمنخفضةالأماكنالحممهذهملأتوقدالقمر.

حوصمثل-المنخفضةالأماكنهذهودعضالقمر.سطح

ال!ويلةالأوديةسالعديدمنواحدوهواجميراعلىمتعرجأخدود

الجزءوفي.الجاريةالحممأحدتتهاالتىأغمرا!حطحعلىأصقةا

كم.6عرضهايبلغالتياضكاليةحىماسكيل!!دوهةسىأحلويا

عرضهاويلعالسكود،بحرمىالغربيالطرفعلى،شميدتفوهة

عرصهيصلوأكبرها.البركانيهالموهاتدلاييرالقمروعر!.11

كم.أ،001حوالىإلى

المارياوتتكون.ضخمةفوهات-الأمطاربحرفيإمبريوم

.الفوهاتهذهالبركانيةالحممتملأعندماالمستديرة

الفوهاتهىالقمرسطحعلىعدداالظواهروأكثر

وأخرى،فوهاتداخلفوهاتالقمروعلى.البركانية

يزيدفوهةمليوننصففيهالقمرأنالعلماءويقدر.متصلة

الفوهاتعددويبلغ.كمأ،5علىمنهاالواحدةاتساع

بليونألف03حوالى،سم03عناتساعهالايقلالتي

فوهة.



سطحفوقالبركانيةالفوهاتبعضمنتنتشرلامعةمادةمنأشعة

القمرم!البعيدالجانبعلىالشعاعيةالفوهةهدهصورتوقديالقمر.

.31أبولوالفضاءمركبةروادبوساطة

هيئةعلىبسيطةحفرالصغيرةالفوهاتومعظم

يتراوحالتيالفوهاتومعظم.الحافةمنخفضحوض

وأرضيةعاليةجدرانلهاكمأ6إلى8منالواحدةاتساع

منهاالواحدةاتساعيزيدالتيالفوهاتمنوكثير.مستوية

المركز.فيقممأومرتفعةأرضياتلهاكم،42على

منحدرةجدرانولهاالجبالتحفهاالكبرىوالفوهات

إمبريوم،حوضوهو،البركانيةالفوهاتكبرىأما.مدرجة

بالحمممغطاةوأرضيتهااكم،0012اتساعهافيبلغ

المألوفللشكلوأحدةعيئاتشكلالتيالسودأءالبركانية

القمر.علىالذيالرجل

بالفوهماتالقمرعلىالبركانيةالفوهاتبعضوتسمى

تسمىفاتحةرماديةبخطوطمحاطةوهي.الشعاعية

فىمتناثرةلامعةموادمنرشحاتالأشعةوتشبه.الأشعة

اتساعهايبلغالتيتايكوفوهةوحول.عديدةاتجاهات

مابينعرضهايتراوحالتيالأشعةمنقليليوجد،كم87

ويتكون.أكم)006حوالىإلىوتمتدكم42و16

الأشعة،داخلالصغيرةالثانويةالفوهاتمنالكبيرالحشد

وغالبا.الشعاعيةالفوهاتمنتقذفالتيالصخوربسبب

منقذفتمحطمةصخورمنخليطاالأشعةماتكون

الفوهاتمنتناثرتصخوروشسظايا،الشعاعيةالفوهات

321القمر

أكثروجبالبركانيةفوهاتتوجدالقمرمنالبعيد،الجانبسطحعلى

البعيدالجانبوعلى.الأرضيواجهالذيالجانبعل!!موجودهومما

وبالية.ناعمةتبدوفيهالفوهاتأدكما،البحامنأقلعدد

فيتكونتالشعاعيةالفوهاتأنالعلماءويعرؤ!.الثانوية

تخترقالأشعةلأن،تاريخهأوالقمرعمرهـنمتأخروقت

.أخرىوفوهاتوالجبالالبحار

القمرعلىالصغيرةالفوهاتمنالبلايينتكونتوقد

فيتسيرصلبةأجساموهي،النيازكمعالاصطد.امنتيجة

الجويالغلافيدخلالنيازكهذهمنو!!رالفضاء.

يتفتتأوينصهرالشهبومعظمشهب.!يئةعلىللأرض

أيضاتسمىالضوءمنخطوطامحدثاالعلياالجمطبقاتفي

سطحإلىيصلالذيهوالشهبهذهوأحجر.الشهب

فيه.نيزكية()حفرةفوهةيحفرلأنتكفياابسرعةالأرض

الصغيرةالنيازكأنللقمرجويغلافودو-عدمويعني

عواملوتعمل.سطحهعلىبركانيةفوهاتتحدثأيضا

التيالفوهاتأنلدرجةشديدببطءالقمروولحعلىالتعرية

السنين.ملايينتبقىفقطسم3.قطرهايبلغ

غالباالقمرعلىالكبيرةالفوهاتمنالعديدتكونوقد

وتدور.بسطحهالكويكباتأوالمذنباتاصطدورتعندما

.النيازكمنكثيراأكبرولكنهاالشمصحولالأجسامهذه

مننشأتالقمرعلىالفوهاتوأقدمأكبرأنالقولويمكن

صلبةأجساموهي،صغرياتكويكباتواندما-جتصادم

نفسه.القمروكونتمعاتحطمتقدتكوزاأنيمكن

،



القمر322

أبولوروادبوساطةأحضرتبازلتيةصخرة

علىالبركاليةالصحورتشبهرهي.أأ

اططلقةسالعازاتتسبمتوقد.الأرض

الثقو!.تكوير!يالمنصهرةالصحور

رحلةأثاءلوهةسأخدتبرشياصخرة

وقطعترا!صأ!تتأوهي.21ألواصو

حاج.إسامكسوةوهىمعاضعطتصحرية

وهىالقمر.علىوجدتالتىالصخورأقدم

،عالالإشعاعيونشاطها،21أدولوم!عية

سمة.بلايينأرلعةعلىعمرهاويزيد

يشبهالقمرسطحعلىالبركانيةالفوهاتمنوقليك

هذهبعضوتوجد.الأرضسطحعلىالبركانيةالفوهات

وسطفيأوالصغيرةالجبالقممعلىالبركانيةالفوهات

تنتظمبعفالأماكنوفي.المستديرةالمنخفضةالتلال

عموماالبراكينتنتظمكماصففىالبركانيةالفوهات

البركانيةالفوهاتمنالعديدويوجد.الأرضسطحعلى

بالحممالمغطاةالسهولعلىالبراكينتشبهالتيالقمرية

البركانية.

القمر.منالجبليةالمناطة!فىالضخمةالفوهاتوتنتشر

كأنهاأغمراعلىاشئيسيةالجبالسلاسلجميعوتبدو

جبالوترتفع.الضخمةالفوهاتلهذهالمكسورةالحواف

.م6و001حوالطالأمطاربحرمنبالقرب،الوعرةالأبنين

للقمر،الجنوبيالقطبمنبالقربلنتز،جبالارتفاعأما

أعلىارتفاعهافىتقاربوهي،م.0297الأقلعلىفيبلغ

اللأرض.علىالجبال

أخاديد،تسمىطويلةضيقةأوديةأيضاالقمروعلى

تشققتعندماالأغلبعلىوتكونتمستقيمةومعظمها

السطح.منأجزاءوتساقطتللقمرالخارجيةالقشرة

الأنهاركثيراتشبهملتويةقنواتالمتعرجةوالأخماديد

الحممجريانمنالأغلبعلىتكونتوقد.الجافة

)البحار(.المارياسطحفوقالبركانية

تكوينعنالكثيرالعلماءعرفلقدالقمر.يتكونم

الروادأحضرهاالتيوالتربةللصخوردراستهممنالقمر

جواببدونجديدةأسئلةوستبقى.معهمالأمريكيون

علىالأخرىالأماكنمنعددمنعيناتأخذيمكنحتى

القمر.

أبولوروادجمعهالذيالقمريالترابكانوقد

منيتألفوهو.بني-رماديإلىغامقارمادياالأوائل

التربةوتكونت.مبعثرةصخريةوقطعوالزجاجالصخر

تصيبهعندماالقمرلسطحالمتكرروالشحذالطحنبوساطة

سطحفوقالتربةعمقويتراوح.الفوهاتوتتكونالنيازك

تقريبانصفهاويتألف.م6إلىام،5من)البحار(الماريا

زجاجيةكراتالتربةحباتوبعض.زحاجيةشظايامن

القمر.تربةفيشيءيحياولا.الحجممجهريةصغيرة

حيوانية.أونباتيةأحافيرعلىالتربةولاتحتوي

الخاماتمنرئيسىبشكلالقمريةالصحوروتتألف

والحديدوالكالسيومالألومنيومعلىتشتملالتىالفلزية

والسليكونالأكسجينجانبإلىوالمغنسيوم

وغازاتوالهيليومالهيدروجينويوجد.والتيتانيوم

العلماءويعتقدالصخور.بعضداخلمحصورةأخرى

الريماحمنكجزءالقمرإلىوصلالغازاتهذهبعضأن

الشمسمنينبثقمكهربغازو!ط،الشمسية

العيناتفيجديدةعناصرأيتكتشفولمبا!شمرار.

الخاماتمنقليلأعدداالعلماءوجدوقد.القمرية

تنتمىولكنها،الأرضعلىطبيعيالاتظهرالشالفلزية

.مشهورةفلزيةعائلاتإلى

الصخور:منرئيسييننوعينالفضاءروادجمعوقد

وأكثرقاسيةبركانيةحمماوهوالبمازلت،هوالأولاضوعا

الصخوروتتكون.الأرضعلىشيوكاالبركانيةالصخور

الألومنيومسليكاتبلوراتمنرئيسىبشكلالبركانية

الخاماتهذهتكونتوقد.والإيلمنيتوالبيروكسين

هذاأنذلكويثبت،م00251حرارةدرجةعندالمعدنية

الماريا.تكونتحينماللغايةساخناكانالقمرمنالجزء

عليهيطلقالذيالقمر،صخورمنالثانىالنوعويتكون

عندمامعاضغطتالصخرمنوقطعترابمنبرشيا،

الساقطة.الأجسامأصابتها

!ىغغظ

،،،\يرى،!س!!ىأ!

ء،،؟7!لم

!!بر،!صو-ءأتئ



التربةفيالمواقعمنالكثيرفيتوجدا!للونةالدقيقةالزجماجيهالكرات

وقد.النقطةحجمتقريبايساويالكرويةالحباتهذهوحجم.القمرية

.11أبولوملاحوالعيناتهذهأحضر

عليناولكن،وقويةصلبةللقمرالخارجيةالقشرةتبدو

ترك،31أبولورحلةأثناءوفي.الباطنعنالكثيرنتعلمأن

الضخمساتورنصاروخمنجزءاالرحلةأمرعلىالقائمون

الاهتزازاتاستمرتوقدبالقمر.مصطدماليسقط

العلماءيكنولم،ساعاتأرلغمدةنشأتالتىالزلزالية

الأمد.الطويلةالاهتزازاتهذهيتوقعون

أنهمرغمالقمرعلىبسهولةالرواديمشى.الجاذبية

الجاذبيةقوةلأن،بالخفةيشعرونوهم.ثقيلةأدواتيحملون

سطحعلىمنهامراتبعستأضعفالقمرسطحعلى

الأرضسطحعلىكجم06يزنالذيفالشخص.الأرض

علىأضعفوالجاذبيةالقمر.سطحعلىفقطكجمأ.يزن

الجسم(يحتويهاالتيالمادة)كميةالقمركتلةلأنالقمر،

العلماءوجدوقد.مرةوثمانينبإحدىالأرضكتلةمنأصغر

حولالمركباتلمدارأتدراستهمأثناء،أم689عامفي

آخرإلىمكانمنطفيفااختلافاتختلفالجاذبيةقوةأنالقمر

323القمر

فقطترىالقمر،منعيناتبعضعلىجداص!غيرةمجهريةفوهات

منمرة00.71المكبرةالفوهةهدهتكوتوقدالمجهر.بوساطة

.مكسرةرجاجيةجسيماتعلىكونىلغبارعاليةسرعةذيتصادم

فيوجدتالتيالزحاجيةالأشياءأحدمتصلتيندرتينهيئةعلىنفطة

النيازكضربتعندماالأشياءهذهتكونتالغالبوفيالقمر،تربة

ذائبة.قطراتمبعثرةالقمرسطح

الطفيفالاختلافهذاسببأنيعتقدونو!مالقمر.على

.المستديرةالبحارمنالعديدفيللكتلةالكبيرالتركيزهو

)التركيزالماسكوناسمالمناطقهذهعلىالعلما:اوأطلق

بعد.الماسكونأسبابتعرفلمولكزاالكتلى(،

جويغلافللقمرليص.والطقسا.لجويالغلاف

منطبقةللقمركانولو.ضئيلفهوو-جدوإذا،حوله

ضعفبسببالفضاءفيلتسربتبهتحيما-الغازات

ولالهطقسلاالقمرفإنالجو،لانعدامونفجة.جاذبيته

علىماءيوجدولاأمطار.ولافيهرياحولاسحب

الهواءمعهميحملواأنالفضاءروادوع!ث.سطحه

بوساطةيتحادثواأنكذلكوعليهمالقمر.علىليتنفسوا

.الصوتلينقلهواءلابوجدلأنهالرأديو

يأمنأكثرويبردالقمرسطحيسخن.اطرارةدرجة

الظهرعندالحرارةدرجةوترتفع.الأرضسماحعلىمكان

وتنخفضم،013نحوإلىالاستواءخطعاىالبحاروفى
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ثى...-!.لا+1.3ا"،13،7كلأ

القريبالقمرجانب

أسبوعين.يمتدأطياالقمريأطيلاأثناء"أم07-منأقلإلى

تكونأغمراقطبيمنبالقر!العميقةالفوهاتبعضوفي

الروادويحمي.م"042-منقريبادائماالحرارةدرجة

الفضائية.الستراتلوساطةوالبرودةالحرارةمنأنفسهم

القمريتحرككيف

بيضيمسارفىالأرضحولالقمريدورالقمر.مدار

.دورةالأرضحولالواحدةالرحلةوتسمىمدارا.يسمى

كم/ساعة/0073مقدارهامتوسطةبسرعةالقمرويتحرك

كم.مليون3.2البالغمدارهامتدادعلىتقريبا

اريستازكوف!!ةح

الشمسحولتدوروهى،الأرضمعالقمرويدور

!اوشحرك.واحدةأرضيةسنةأييوما،365كل

يظولكنهالسماء،فيالشرقإلىالغربمنحقيقة

وغمشروقهعندالغربإلىالشرقمنيتحركوكأنه

أكبربسرعةمحورهاحولتدورالأرضلأنوذلك

.الأرضحولالقمردورانسرعة

علىذلايكونفإنه،بيضيالقمرمدارإنوحيث

فيكونالتيالنقطةوتبعد.الأرضمندائماالمسافة

993356مسافةالأرضمنيمكنماأقربالقمر

النقطةأما.القمريالحضيضالنقطةهذهوتسمى



حهولىكومه

البعيدالقمرشانب

مسافةفتبعدالأرضعنيمكنماأبعدالقمرفيهايكون

.القمريالأوجوتسمى،كم996.604

نأولو،مدارهفىالقمرالأرضجاذبيةقوةتحفظ

يدورالقمرعادلمافجأةاختفتجاذبيتهاقوةأوالأرض

قوةوتسبب.الشمسحولمدارالهولاتخذ،الأرضحول

مدارهفيالمنتظمةغيرالتغيراتبعضللقمرالشمصجذب

الترجافات.التغيراتهذهوتسمى،الأرضحول

بالأشهرالأرضحولالقمردورةزمنالعلماءيقيس

الاقتراني-الشهرويعرف.الاقترانيةوبالأشهرالنجمية

الزمنيةالفترةبأنه-اليومونصفيوما92يساويوالذي

وهو.يليهالذيوالهلالالجديد()القمرالها*لظهوربين

بالنسبةالأرضحولليدورالقمري!خغرقهالذيالزمن

بينبالضبطتقعنقطةمندورتهالقمربدأفإذا.للشمس

مدةفيالنقطةنفسإلىيعودفإنه!سوالثالأرض

الشهرويعادلتقريبا.اليومونصفمالا92تساوي

إلىالقمرياليوموينقسمالقمر.علىكاملايوماالاقتراني

فترةوالثانيةتقريباأسبوعينلمدةضياءفترةالأولىفترتين

تقريبا.أسبوعينلمدةظلام

-اليوموثلثيوما27ويساوي-النجميرالش!أما

واحدةمرةليدورالقمريحتاجهاالتيالز!نيةالفترةفهو
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)طرف(حافةحولصغيرةمسافةنرىأنأحياناونستطيعخطعنددورتهبدأتفإذا.للنجومبالنسبةالأرضحول

آخروجهإلىوجهمنمتذبذئاالقمريبدوإذالقمر،يوما27بعدالموضعنفسإلىيعودفإنهالنجومأحديم

هذهوتعسمى.دورانهأثناءوأسفلأعلىإلىومتأرجحاتقريبا.اليوموثلث

عنتنشأوهي(.)التأرجحبا!ليسانالظاهريةالحركاتالأرضلأنالنجمىالشهرمنأطولالاقترانيوالشهر

وعنالارضحولالقمردورانسرعةفىطفيفةتغييراتومع.الأرضحولالقمردورانأثناءالشمسحولتدور

.درجاتخمسبمقدارالأرضمدأرعنالقمرمدارميلادقدالأرضت!صنالأرضحولللقمرواحدةدورةاكت!ال

مشاهدةمن،مختلفةأوقاتفىاضأرجح،اهذاويمكنناحولمدارهامنجزءاعشرثلاثةمنجزءاقطعت

.الأرضعلىونحنالقمرسطحمن%95مامجموعهحتىقليلأأكثريدورأنالقمرعلىفإنولذلك.الشمس

%41النسبةالأرضسطحمننشاهدأنمطلفاولايمكن.للشمسبالنسبةالموقعنفسفييصبح

سرأللقمرالبعيدالوجهبقىوقدالقمر.سطحمنالمتبقيةيمروهمي)خطمحورهحولالقمريدور.الدوران

صاروغاتخذعندماأم،959أكتوبر7حتىغامضاكلأثناءواحدةمرةتماماوالجنوبى(الشماليقطبيهفى

صوراالأرضإلىوأرسلالقمرحوللهمدأراسوفييتي،الشرقإلىالغربمنالقمرويدور.الأرضحوللهرحلة

42يوموفىالبعيد.الوجهذلكمنواحدةلمنطقةقليلةحطوعند.الأرضحولفيهيدورالذيالاتجاهنفسوهو

أول8أبولومركبةروادأصبح،ام689عاممنديسمبروعندما.تقريباكماساعة61بسرعةالقمريدورأستوائه

البشر.منأسبعيداأ!جهاذلكشاهدمن.أ!جهانفسدائماترىالقمرإلىتنظر

الشهرأثناءيتغيرالقمرنشاهدأننستطيعالقمر.أوجهونحن.الجاذبيةقوىبوساطةالوضعهذاالقمرويتخذ

هلالأيعودثممكتملةدائرةإلىرفيعهلالمنالاقترانىلهواحداوجهانرىالأننانفسهحوليدورالقمرأننعلم

شكلفيالظاهرةالتغيراتهذهوتسمى.أخرىمرةرقيقا.سطحهكاملنرىأنلاستطعنايدوريكنلمولو.فقط

معرضدائماالقمرنصىفإلىالأرضحالهووكما.الشمسضوءبع!سويلمع.داتهسضوءأيالقمريعطيلاالقمر!لكيف

سطحمنفقطصغيرةشريحةتتعرصالشهرأثاءالأوقاتلعضرفى.مظلمالآحروالمصف،المساشرةالشمس!لأشعةضوفعلى

الأرضسطحعنالمنعكسةالمتممسأشعةوتضىءرفيعا.لامعاهلالأالقمرفيمدوالشمسلأشعةللأرضالمواحهةالقمر

فهو،وترابعامقةرماديةصخورسمكودالقمرإنوحيت.خافتبش!ولللأرضالمقابلالوحهم!المظهلمالجزء

يصله.الذياضوءامنبر"أ.لقطيعكس

للأرضالمضيئةالحهة

الشمسلصوءالمواحهةالحهة

لقمرامدار

الممعكسةالصأشحة

ضوءالحتحمس

ضرلاا
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مختلفةأوضاعالحقيقةفيوهيأوجها.وحجمهالقمر

المنعكسةالشمسضوءكميةفيالتغيراتوسببهاللإضاءة

شكله،فيمتغيراالقمرفيبدو.الأرضنحوالقمرسطحعن

الشمس،بأشعةالمضاءسطحهمنمختلفةأجزاءنرىلأننا

دائماالقمرونصف.الأرضحولمدارهفيسيرهأثناء

وأحيانا.الخسوفوقتإلاكالأرضالشمسبأشعةمضاء

أنهمعتماماالشمسبأشعةمضاءللقمرالبعيدالجانبلمحكون

.الأرضمنالرؤيةعنمحجوب

جانبهيكونوالأرضالشمسبينالقمريقعوعندما

.للأرضمقابلغير-البعيدالجانب-الشمسبأشعةالمضاء

)القمرقالمحطالمظلمالطورهذاالفلكعلماءويسمي

للارضالمقابلالقمرجانبيكونالطورهذاوفيالجديد(.

سطحعنالمنعكسةالشمسبأشعةخافتبشكلمضاء

القمر.نحوالأرض

منرفيعةشريحةتظهر،المحاقظهوراكأيوموبعد

بينالفاصلالخطويسمى.الشرقيةالقمرحافةحولالضوء

الفاصل.الخطالقمروجهمنالمظلموالجزءالمضيءالجزء

القمرجانبمنفأكبرأكبرجزءانشاهديوممروكلما

إلىالشرقمنالقاطعشقدمإذ،الشمسبأشعةالمضاء

البدر.نصفنرىأننستطعأيامسبعةنحووبعد.الغرب

المعرضالجانبنصفهوالدائرىؤصفالشكلوهذا

منمشاهدتهيمكنالذيالجزءوهوس،الشهلأشعة

التربيعوبعد.الأولالتربيعالطورهذاويسمى.الأرض

فيهاتصبحنقطةإلىتحركقديكونأيامبسبعةالأول

والشمس.القرسبينالأرضا

الشمس،بأشعةالمضاءالجانبكاملنرىأنن119ونستيم

ولو.صافيةليلةفيساطعاالقمروسدوبدرا.الو-جههذاونسمى

تقريبا.الشمسلمعانلمعانهالبلغبدوراكلهاالسماءرصفت

ثمومنبدرايصبحأنوإلىهلالأيظوأنمنذالقمرشكلويتغير.تطهورهأثناءلمحومإلىيوممنشكلهيغيروهوالقمرلنايبدوأوجهللقمرلماذا

الأرضحولالقمردورانخلالالأوجههذهو"نحدث.أليومونصفيوما92ذلكويستغرقهلالأ.ويصبحويصغريعود

القسممنمحتلفةأجزاءولكندأئماللشمسجهامواالقمرنصفويكون.الشمسحوليدورانوالأرضالقمربينما

منرؤيتهابمكنالتيالمضيئةالمساحةتزدأدمداريهمافيوالقمرالأرضمنكلدورانومع.الأرضمنرؤيتهايمكنءالمضى

جديدأ.هلالأالقمريظوضمظمايصبلحأنإلىالمضيئةالمساحةتتناقصثمبدرأالقمريصبحأدإلىالأرض

ضوءالشمس

ءرضلأاطلقمرا

الأرضحولالقمرمدار

?
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أخرىمرةنشاهدالبدرإطلالةمنأيامسبعةوبعد

التربيعأوالأخيربالتربيعالوجههذاويسمىالبدر.نصف

الأرضبينموقرإلىالقمريعودآحرأسبوعوبعد.الثالث

ويوصف)المحاق(الجديدالقمروجهإلىأي،والشمس

أمامتزايد.بأنهالبدرإلىالجديدالقمرمنتغيرهأتناءالقمر

متناقصلأنهفيوصفالجديدالقمرإلىالبدرمنتحولهأثناء

البدر،نصفمنأصغريظهرعندماهلالاالقمرويدعى

ليسول!شالم!صم!البدرنصفمنأكبريظهروعندما

.المحدودبفيدعىمكتملا،بدرا

ا!مراجهرففى.مختلفةأوقاتفىويطلعالقمريغيب

ثا%عندالشمسمعالأفةىافوتالقمريغيبالجديد

يطلعيومكلىوممرورأصسماء.اوسصأمنهاقريباويسير

ويتخلص،الشممصعندقيقةء.بمعدلمتأخراالقمر

درجة.21بنحووراءها

-الأولالتربيعوجهعند-الأولالأسبوعنهايةوفى

تقريبا.الليلمشصفعندويغيبالظهرعندالقمريظهر

غروبعندالقمريظهربدرايكودعندمااخرأممبوعولعد

يطلعالأخيرالتربيعوفيشروقها.عندويغيبالشمس

وبعدالظص.وقتويغيبتقريباالليلمنتصفنحوأ!مرا

منالشمسم!ثسروقالجديدالقمريطلعآخرأسبوع

.الشرق

منكليلقىأنفيالشمسضوءتحسبب.الخسوف

ظلخلالالبدريمروعندماالفضاء.فيظلاوالقمرالأرض

أثناءالقمرلونويكونللقمر.خسوفانشاهدفإنناالأرض

بأشمعةخافتبشكلمضاءوهومحمرا.أسودالخسوف

خلال)منحنية(منكسرةتكونالتىالحمراءالشمعر

.للأرضالجويا!لافا

مباشرةالجديدالقمريمر،أحصسوفامنآخرلوعوفى

وأالشمسقرصالقمرأخفىفإذا.أ!شمسوارضرالأب!ت

كسوفا)أيشمسياكسوفانشاهدفإننامنهجزءا

القمرظليمرعندماالشمسكسوفويحدث(.للشمس

لكلالظاهريالحجميكونأنتصادفحيثالأرضفوق

الكسوفانظر:.متساويينوالقمرالشممم!من

.والخسوف

أخصم!ص!ءا

القمر؟منواحداجانبانشاهدلماذا

لصمدائمالاهدشإلااصقمراإلىنمظرعدما

حوأ!يدورالقمرلأدودلك،مهالحالب

حولحلالهايدورالتىالمدةنفسديمحوره

الحركةهدهالفلكيودويسمي.الأرض

علىالحاذليةتوةوتحا!ط.المتزامنبالدوران

بصورةللأرضالقمرمنالحال!نفصمواحهة

مشاهدةأسدايم!سلالماذاالرسمويسب.دائمة

يدور!عسدما.الأرصمنالقمرحالبىأحد

متلا،بركادشوهةمتلمعينةنقطة!إنالقمر

نفصفيتظلححراء،بمقط!عليهامؤشر

الحزء!ىأحيالاوتحتمىالحتمهر،حلالالمكان

لعدمألهغير.الأرضيواحهالديالمظلم

!حصللأرضالمواحهالحا!نحوتحركها

اعمر.امنفقصاواحداحاسالرىلألنالعر!

!إنالأرضاحوليدورلاالقمرأنفرضمافلو

عرتدريحياتتحركوكألهاصتدوالنقطهةتلك

الحالةحولوتحتمىللقمرالمرئىالسطح

الشمرقيةالحافةلميوترىتعودثممهالقرسة

يوما.41بعدللقمر

ه

صص"ححص!صصحرةصكا!ا

اهلواحه،السطحأعلىدقطة3

الشمصممصوءالقصسطح

يتحاهدص

لم///الأرص!

ا،رصر1

.

3!"03

،-القمرمدار
لاالاالأرصحول

!

!3،بز!

،ك!!
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أقدممنذ،الإنسانلاحظ.والجزروالمدالقمر

امتدادعلىوانخفاضهالماءمستوىارتفاعالعصور،

القمرعلىالأرضجاذبيةتؤثروكماالبحر.شاطئ

وأسطحهاالأرضتشدالقمرجاذبيةفإن،فتجذبه

الماءتحذبالقمرجاذبيةأنوالحاصل.الكبيرةالمائية

منالاخرالجانبعلىأماالقمر.تحتمباشرةالواقع

بعيداالصلبالأرضجصميسحبالقمرفإنالأرض

المحيطاتفينتوءانيتكونلذلكونتيجةالماء،عن

ينتقلالارضدورانومععاليا.مدايسميانوالبحار

يومكلففى.الغربإلىالشرقمنالنتوءانهذان

انظر:وجزرينمدينالشاطئعلىمكانكليشهد

والجؤر.المد

القمرلكونكيف

التيوالرجومالأرضعمريقدر.والتاريخالعمر

ويستدل.سنةبليون5.4منبأكثرعليهاسقطت

فيهبما-بأكملهالشمسىالنظامأنذلكمنالعلماء

كلوعلىتقريئا.الوقتنفسفيتكونقد-القمر

التيالقمريةالصخورمنأيعمرأنيثبتفلم،حال

2.4عنيزيدأبولومركبةروادالأرضإلىأحضرها

هذهبعضعمرأنالعلماءحددوقد.سنةبليون

التأريغطريقةباستخدامذلكعنلايقلالصخور

لانالطريقةهذهوتستخدم.الأرجون-بالبوتا!ميوم

ثابت.بمعدلالممثمع04البوتاسيومعلىتحتويالصخور

البوتامميوممنلك!النسبيةالكميةالعلماءويقيس

النسبةهذهويستعملونالصخور،فىوالأرجون

الصخور.عمرلحساب

علىيزيدقدالقمريةالصخورأقدبمعمرأنوالحقيقة

قدالعاليةالحرارةدرجاتلانوذلكسنة،بليون2.4

قبلالصخورفيتكونالذيالأرجونغازطردتتكون

قدتكونأنالحرارةلدرجاتويمكن.سنةبليون2.4نحو

وأبالرجومالقذفطريقعنالمستوياتتلكإلىارتفعت

.أخرىحوادثأية

المناطقفيالكبرىالفوهاتمعظمتكونتوقد

صلبةأجسامالقمرسطحضربتعندماالقمرمنالمرتفعة

.كبيرة

قبلحصلالقمرسطحضربأنالعلماءويعتقد

أيضا،الفترةهذهوخلال.لمشةبليون2.4-.93حوالى

الأرضضربتقدصلبةأخرىأجسامتكونأنيحتمل

الأجسامأصئكددالزمنمرورومع،الأخرىوالكواكب

يضربالذيالعددتناقصوبذلك،فأقلأقلالفضاءفى

تدريجيا.لقمرا

الحممانسابتعندمافتكونت)الماريا(الب!ارأما

سنة.بليون3.3-8.3نحوقبلالقمر!سطحفوقالبركانية

لأن،المرتفعةالمناطقمننعومةأكثرأجمحاراهذهوطبيعة

المناطقفيالقديمةالفوهاتغطتالبر!طنيةالحمم

المنخفضة.

لتفسيرعلميةنظرياتطورت.العلميةالنظريات

منالمزيدإلىنحتاجولكناالقمر،نعثصءكيفية

اللغز.يفكأنقبلالعلميةالاستكشافات

مماالأرضإلىكثيراأقربمضىفيماالقحعركان

مسافةعلىكانأنهويحتملالاز،.عليههو

وأن.تاريخهبدايةفىالأرضمنتقريباكما000.6

أمثالعشرةتساويبسرعةتدوركانتأيضاالأرض

دارتكلمايكبرالقمرمدارولايزالاليو"أ.سرعتها

هوالتغييراتهذهوسببأبطأ.بسرعةالأرض

دورانسرعةيبطئمماوالجزرالمدمنالناشئالاحتكاك

مدارايتخذأنعلىالقمرويجبرمحورهاحولالأرض

أكبر.

،الإنجليزيالرياضيالعالماقترحأم987عاموفي

واحدا.جسماكاناوالقمرالأرضأندأرويز(،جورج

علىتكونالانفلاتبنظريةالمعروفةالنظريةهذهوحعسب

بفعلضخمنتوءقصير،بوقت!كوينهابعد،الأرض

كثيراأكبربسرعةتدورالأرضوكانت.الشورلىجاذبية

النتوءينفصلأنإلىالنهايةفيأدىمما،إجموماعليههيمما

تكونأناحتمالإلىالعلماءبعضويشير.الارضعن

إلىتكسرتوأنهاجداساخنةأصبحتف-النتوءمادة

لتكوينبعدفيماالقطعهذهتجمعتثم،عديدةقطع

القمر.

جسماكاناوالقمرالأرضإنالقمرأصلعنتقولالانفلاتنظرية

واحدجانبعلىنتوءحدوثفىالحتحمصجاذبيةتسببىقثمواحدا.

ومتصلمائلكرويجسمفتكودكبيرةبسرعةندورالتيالأرضمن

.المعروفالقمروأصبحالنتوءهذاانفصلثملالأرض
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مرةداتكادالقمربأنفتقولالقمرتكوينحولتدورالأسرنظرية

القمرأسرتممدارهفيمانقطةوعد.الشمسحوليدوركوكئا

لها.تابعاوأصبحالأرضجادبيةبوساطة

نأ!شينالأسر،بنظريةوالسماة،الثانيةالنظريةأما

الشمس.حولمدارالهاتخذمنفصلاكوكباكانالقمر

منبالاقترابأغمراأخذالسنواتمنعددمروكلما

الاقتراباتهذهإحدىأثناءوفىمداريهما.لتشابهالأرض

الأرضية.الجاذبيةمجالداخلالقمرأسرتم

علىتكوناوالقمرالأرضأنالثالثةالنظريةوتفيد

النجومنظامكبيرحدإلىيشبه،مزدوجكوكبهيئة

الفوهاتتكونأنويمكن.مجرتنافىالمألوفةالثنائية

قدالقمرتاريخمنمبكرةمرحلةفىالموجودةالكبرى

كانتصغيرةأخرىأقمارمعالاصطدامنتيجةتكون!

حولتدوركانتكويكباتمعأوالأرضحولتدور

الشمس.

لفسلىتكودقدالقمرأدتفترصالقمرلتكوينالثالثةالنظرية

الفضاء.منالمنطقةنفسوديالأرضديهتكونتالذيتقريباالوقت

تكوي!عدتحلمتاوالغبارالعازم!دوامتيرمنقألفانالحسطدوكاد

الشمس.

بعنف!اصطدمقدالفصاءم!كحيراحسماألىتقترح،التمادمنظرية

بدأتثم.الخارجيةقشرتهامنصلسةمادةمنكتلةوحطملالأرض

واحدةكتلةفيالتحمتثمالأرضحوللالدورانالممفصلةالمادةهده

القمر.لتكون

الفضاءمنكبيراجسضاأنالرابعةالنظريةوتفترض

لها،الحديديالقلبتكونأنبعدالأرضمعاصطدم

المادةتطايرإلىأدىالفجارالصدمةهذهاثرعنونتج

القلببين)الصخورللأرضالخارجيةالقشرةمنالصلبة

بالدورانالمتطايرةالمادةهذهوبدأتالفضاء.في(والسطح

واحدجسمفىالنهايةفىالتحمتثمالأرضحول

الصخورأنالنظريةهذهمؤيدوويقولالقمر.لتكون

تلكتشبهالقمرعلىاكتشفتالتىالأخرىوالمواد

منأتتقدتكونأنالممكنمنوأنهالأرضعلىالموجودة

.الأرضقشرة

التاريخفيالقمر

العصور،أقدممنذ،الناسكان(.)الوقتالزمنقياس

أمريكاهنودسجلوقدالقمر.أوجهبوساطةالزمنيقيسون

معينعددقبلحدثقدصيداأومحصولآأنآثارهمفى

الإسلاميالعالمفيالناسولايزالمثلا.التامةالأقمارمن

شهراعشراثنيأويوما435منيتألفتقويمايستخدمون

أيامتواريخلتحديدالقمريالتقويمالهنودويستخدمقمريا.

الفصحعيديشهدونالنصارىأنكما،الدينيةالمناسبات

.التامبالقمرمرتبطل!نهعام،كلمختلفتاريخفي

نأالبدايةفىالأوائلالناسظنالأساطير.أوالخرافة

إلاهتيسمواالقدماءفالرومان.قويةإلاهةأوقويإلهالقمر

للصيدإلاهةأيضادياناوكانترديانا.لوناالقمر

أماسهاما.القمروألثمعةقوساالقمريالهلالوتستخدم

كما.وأرتميسسلينفكانتاالإغريققدماءعندالقمرإلاهتا

ثلاثةلهاهيكاتتسمىبالاهةوالرومانالإغريقآمن

المظلم،شكلهفيالقمرتمثلعندماهيكاتفهى-وجوه
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ويكبر،ينمووهوالقمرتمثلعندما)ديانا(أرتميسوهي

قدماءوكان.التامالقمرتمث!!عندماالونا(سلينوهي

فعرفواالبابليونأماخونسو.القمرإلهيكرمونالمصريين

آلهةأقوىناناريسمىالأحيانبعضوفىسن،باسمالقمر

القمرأنالأمريكيينالهنودقبائلبعضواعتقدالسماء،

زالماهذايومناوحتى.وأختأخوأنهماإلهانوالشمس

القمر.يعبدونالناسبعض

نأالناسمنكثيريعتقد.الشعبيوالتراثالأساطير

أيةفيهلايرونالذيناولئكحتى،الحياةعلىيؤثرالقمر

للقمرأنمضىفيماوالكهنةالفلاسفةزعموقد.قداسة

ثمويكبرينمولأنهوذلك،والموتوالنموبالميلادعلاقة

الخسوفمنيخافونالناسبعضوكان.ويضمحليتناقص

كارثةأيةأوالحربأوالمجاعةحدوثإلىإشمارةكأنه

منايتانوالقمرالشمسأنيعتقدونالمسلمينولكن.أخرى

عملاالصلاةإلىفزعواخسوفاأوكسوفارأوافإذااللهآيات

)صلاة.الملاةانظر:عل!.الكريمالرمسولبتوجيه

فيالنومفإنالخرافاتلبعضوطبقا(.والخسوفالكسوف

،الناسمنالكثيرويعتقد.الجنونإلىيؤديقدالقمرضوء

ويظن.الطقسعلىأثراللقمرأن،هذهأيامنافيحتى

الأيامفىزرعتإذاأفضلبشكلتنموالبذورأنالبعض

فىمهماالقمرويعتبرالنمو.مرحلةفىالقمرفيهايكونالتى

.كاذبشعبىعلمشبهوهو،التنجيمعلم

الرجلأنمختلفةبلدانمنالألمماطيرذكرتوقد

بعضرأىوقد.سرقلأنه،هناكسجنقدالقمرفىالذي

ومنالقمر.علىالتيالعلاماتفيأخرىأشكالأالناس

وأرنب.وضفدعوقطةجميلةامرأة:الأشكالهذه
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يعملوكانام645سنةهفليوسيوهانرسمهاللقمرقديمةخريطة

رسمهاويا،فلكياهفليوسوكانببولندا.غدانسكبلديةفيموظفا

.بتلسكوبقمرياشكلا052حوالي

أشكالمنشكلاأن،مضىفيماالناسب!ضواعتقد

الكاتبماذكرهذلكومنالقمر.علىدموجوالحياة

الكهوففيتعيششياطينعنبلوتاركالقد"يمالإغريقى

فيفكتبكيبلريوهانزالألمانىالفلكعالمأماالقمر.على

بنيتقدالقمريةالفوهاتأنالميلادي.لمحشرالسابعالقرن

عالمذكر،أم822عاموفي.قمريةمخلوقاتبوساطة

قمرية.مدنااكتشفأنهجروتهوزنإفالألمانىالفلك

الفلكعالمأعلن،العشرينالقرنمنالعشرينباتوفي

علىتعيشأنيمكنالحشراتأنبيكرينجو.هـ..الأمريكى

العثورفىأملهمعنالعلماءمنالعديدأءربكماالقمر.

علىدلائللإعطائهمالقمرعلىالكيميائيةالموادبعضعلى

.الأرضعلىالحياةبدءكيفية

والشعراءالأدباءمنالعديدكتب.وا!لوسيقىالأدب

معالممقدمةفيالقمروكان.جماله3!مفواووالقمر،عن

فيوتناولوهاواستلهموهاالعربالشعراءتأ!لهاالتيالكون

وذكرالغزلموضوعاتفيمنهاكانماكلحة7خا،أعمالهم

المتبادلوالحوارالإعجابذلكظلوقدوالمد-إ.الجمال

حوله،ماالعربيوعىمنذالقمروبينوآأفنانالأديببين

واكتشفتالقمرإلىالصناعيةالأقماروصلتحتى

القصائدمعظمفىذكرهوردوقد.وظا!متهصخوره

فيالروائيونعليهواعتمد،العاطفيةوالآغانيالوجدانية

تعالجالتيالرواياتفيشخصياتهمأمامالطريقإضاءة

والقتلالسرقةجرائمعلىالإقداموعند،الليليةالحرب

القمريؤنسهمحيث،الليلجنحفيالعشاقولقاء

منعددعناوينضمنالقمرذكروقد.نورهويهديهم

فوستولالقمر،ينقذمنمنها:العربيةالقصدممحيةالأعمال

وغيرها.القمرمدينة،المشويالقمرالقهر،إلىيصل

استلهامعلىتدلكثيرةنماذج،الغربىالأدبىطوفى

شبهصيف،ليلةمنتصفحلمروايةففىالقمر.صورة

القمرشكسبيروليمالمشهورالإنجليزي9الروائمالكاتب

قصيدةوفيالسماء.فيحديثاحني01فضيبقوس

لم"تلكبأنهالقمرشيللىالإنجليزيالشاعروص!السحابة

يسميهاوالتيالأبيضبالضوءالمسكونةةالدالمالعذراء"

قمرا.البشر

الفضاءفيخياليةرحلاتعنعالكتابب!وتحدث

الكاتبوصفالميلاديالثانيالقرنفي،القمر.إلى

حبمستأنبعدالقمرإلىرفعبطلالوشجانالإغريقي

الميلاديعشرالسابعالقرنوفيماء.امةإدأفىسفينته

قمريةسفينةعنبرجراكدوسيرانوالفرنسيالمؤلفكتب

فيرنجولالفرنسيالروائيأما.الصاروخيالد!كلماتستخدم

عامالقمرإلىالأرضمنروايتهفيالاورخخاصأرسلفقد

ووصف.م027طولهمدفعبوساطةالقمرإلىام،865



القمر332

القمردراسةفيمعالم

للقمر.خسوفاالنوينبيرمابلادأهلسحلق.م0022

الحسوف.شواريحالبابليونتنأ.مق005

ضوءأنأناكسجوراساليونانيالفيلسوفلاحظ.مق954

.الخسوفظاهرةوفسرالشمميىسآتالقمر

الخسوفأرسطوأليونانىالفيلسوفاستخدم.مق335

الشكل.كرويةالأرضأنليثبتالقمري

يجدأنأريستاركوساليوناليالفلكىأستطاع.مق028

.الأرضعنالقمربعدلقياسطريقة

رمنيقيسأنهيبارخرساليونانيالفلكىاستطاع.مقيأ55

.الأرضحولالقمردورة

أثرسوريافىالمرلودبوسيدونيوسالفيلسرففسر.مق74

.الأرضعلىوالجزرالمدعلىوالشمسالقمر

عدممصرفيبطليموسالفلكىالعالماكثفام05

كتالاتهوبقيت.مدارهفيالقمرحركةفيالانشظام

قرنا.41لمدةالمعتمدالفلكيالمرجعهيكثيراالخاطئة

كولرنيكوسنيكولاسالبولديالفلكيالعالمنشرام543

.متحرككوكبالأرضأنفكرةفيهأحياكتالا

.كوبرنيكوسأعمالعلىالحاليالفلكعلمويستمد

بمشاهداتبراهيتيخوالدنماركىالفلكىقامأم895-1588

القمر.حركةعننظرياتتكر-شإلىأدت

الشكليهبلرروهانز،الألمانىالفلكىاكتشصأم009-1606

الكواكب.لمداراتالميضى

الأولىللمرةجاليليوالإيطماليالعالماستخدمأم116-.906

القمر.لدراسةالتلسكوب

أوائلمنوهو-هفليوسيوهانالبولنديرسمم4569

للقمر.شكلا52،منأكثرالقمر-رسامى

القمرلحركةالأساسنيوتنإسحاقالسيرفسرم6871

.الأرضعلىوالحزرالمدعدوأثرها

)الزاويهالزاويةالسرعةأنلابلاسدوالمركيزبينم1787

الرمن(وحدةفىالسماويةالكرةفوقيقطعهاالتي

للقمر.الشمسجذ!بعوةتتأثرللقمر

النيازكأنجروتهورن.إفالألمانىالفلكىاقترحام882

القمرية.الفوهاتبعضحدوتتببالتيهي

الرجالأولروايتهشىولزجيإتشالبريطانيالكاتب

ترسلالأرضيةالجاذبيةضدمادة،أم109عامالقمرعلى

القمر.إلىالمسافرين

للمومسيقيين.ضحبباموضوغاكذلكالقمروكان

الألمانيالموسيقىالمؤلفألفهاالتيالبيانوسعوناتاوتعرف

الاسماأماالقمر.ضوءبسوناتالودفئبيتهوفنالمشهور

مؤلفينلثلاثةمو!ميقيةلأعمالعنوانفهوالقمرضوء

اشتملتكما.دوبوسيكلودفيهمبماالأقلعلىفرنسيين

الففى.القمرضوءفىمثلعناوينع!الشعبيةالأغاني

.القمريالنهر
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م91

م91

م91

م91

م91

-91

م91

م91

م91

م91

م91

م91

م91

مرصدمنولمل..جيوجبوندوليمالعالمانأخذ

القمر.لملامحصوراهاردارد

الغبارمنطبقةبأنليوبرناردالفرنسىالفلكياستنتج

القمر.سطحتكسو

نيكولسونوإسيتيتأديسونالأمريكيانالفلكيانحصل

القمر.لسطحمعنمدةحرارةدرجاتأرلعلى

وهوللقمر،الهوائيوالجزرالمدثابمانصيدلياكتشف

.الأرضجوع!القمرجاذبيةأثر

عنصادرةحراريةإشعاعاتدكيروبرتاكثف

راديوية.موجيةبأطوالالق!ر

يعكسأنالأمريكىالجيقفيالإشارةسلاحاستطاع

القمر.سطحعنراديويةموجات

الفضائيةالمركبة)السابق(السوفييتيالاتحادأطلق

لونا3المركبةأماالقمر،تصيصمركبةأولوهي2،لونا

البعيد.القمرلجانبصورأولالأرضإلىفأرسلت

ريمجرالأمريكيةالفضاءمركباتأخذتأم659

للقمر.تلمازيةصورأول9و8و7

مركبةأول9لوناالسوفييتيةالفضاءمركبةأصبحت

القمر.سطحعلىسليماهبوطاتهبط

المشىأنوأثبتتالقمر،على3سيرفيورمركبةهبطت

آمن.القمرسطحعلى

حولدوراتعشر8أبولومركبة!ىالفضاءرواددار

القمر.

21أبولوومركبه11أبولومركبةفيالفضاءروادهبط

وأقاموأالصور،وأحذوا،العيحاتوجمعواالقمر،على

القرية.المناطقواستكشفوا،العلميةالتجارب

مركبةأول61لوناالسوفييتيةالفضاءمركبةأصبحت

الفمر.منترابيةعيخاتتحضرروادبدون

3رواأماالقمر،على41أبولومركبةفيالروادهبط

بسيافيةالقمرسالحأستكشفوافقدأ5أبولومركبة

القمر.جوالة

القمر.علىهبطمنآخر71أبولومركبةروادكان

القمرصخورسكجم111ومعهموعادوا

صحنالقمرأنالأقدمينبعضاعتقدالقمر.دراسة

علىوالبحارالبرتعكسمرآةأنهآخرودواعتقديدور.ناري

الأوائلالفلكيينفإنالاعتقاداتهذهمنوبالرغم.الأرض

القمرحجمعنالصحيحةالأفكارمنالعديدإلىتوصلوا

،أم906عاموفى.الأرضعنوبعدهوحركتهوشكله

علميةدراسةبأولللقيامبدائياتلسكوباجاليليواستخدم

علماءرسعمكلماالقمرعنمعرفتناوازدادتالقمر.لسطح

آلاتتطورومعالقمر.لسطحمطورةخرائطالقمرجغرافية

عشرالتاسعالقرنمنتصعففىالتصويروعلمالتصوير

بالتفصيل.القمريصمورأنأصئثكنا،الميلادي



بابا،ام579عامبدأالذيالفضاءعصرفتحوقد

عامسبتمبرمنعشرالثانيوفيالقمر.دراسةفيجديدا

أول2لونا)السابق(السوفييتىألاتحادأطلق،م9591

أطلقالوقتذلكومنذالقمر.إلىيصلاصطناعىجسم

الأمريكيةالمتحدةوالولايات)السابق(السوفييتيالاتحاد

القمر،علىهبطمامنهامأهولةغيرمركبةثلاثيننحو

معلوماتالأرضإلىيرسلبحيثمنهبالقربمرماومنها

أرسلتأم689و6691مابنالفترةوفي.مفيدة

كلهاهبطتاستطلاعمركباتخمسالمتحدةالولايات

منمايقربالقمريةالمركباتهذهأخذتوقدالقمر.على

القمر.تكوينعنبمعلوماتبعثتكما،صورة000.09

خمسالمتحدةالولاياتأرسلتالزمنيةالفترةنفسوفي

%89وصورتالقمرحولدارتأخرىقمريةمركبات

البشريالهبوطالمركباتهذهيسرتوقدالقمر.سطحمن

المركبةوزنيتحملالقمرسطحأنبينتحيثالقمر،على

يوليو02وفى.للهبوطالملائمةالمواقعبعضوحددت

بدأوبذلكالقمر،على11أبولومركبةهبطت،ام969

،ام719يوليووفىللقمر.والدراسةالمباشرالاستكشاف

نقلبآلةالقمرسطحعلىسافرمنأول51أبولوروادكان

القمرية.)المركبة(الجوالةسميتألاليةبالقدرةتتحرك

71أبولوالمركبةروادقام،أم729ديسمبروفي

هذاوفيأبولو.برنامجضمنوالأخيرالسادسبالهبوط

القمر.علىأقدامهمفضائيارائداعشراثناوضعالبرنامج

القمر،علىالمرتفعةالمناطقالروادهؤلاءفحصوقد

للمناظرالصورآلافوأخذواوالأخاديدوالفوهاتوالبحار

منكبيراعدداأبولوروادوجمعالقمر.علىالطيعية

بمادةالعلماءزودمما،والأتربةالقمريةالصخورمنالعينات

مركبةفضاءرجالبوساطةالقمرعلىمرةأولاستعملتقمريةسفينة

إيروين،حيمسمنكلاالعربةوحملت.أم719يوليوفي51ألولو

القمر.فىكلم27صتزسدلمسافةسكوتوديفيد

333القمر

وضع،المثالسبيلوعلى.كثيرةلسنواتلدراسازهمتكفي

سطحفىحفروهاثقوبداخلأجهزة71أبولورواد

منالمتسربةالحرارةكميةالأجضةهذهوتقيعم!القمر.

علىالتعرففيالعلماءالقياساتهذهوتفب-القمر.

المقمر.المبكرالتاريخ

يبقىسوفالقمر.علىالمستقبليالاستك!هساف

للسفرالرئيسيالسببقادمةلسنواتالعلمىالاستكشاف

.هناكعلميةقاعدةإنشاءمايومفيويم!نالقمر.إلى

وأن،المحيطةالمناطقيستكشفواأنالروادللعلماءويمكن

توسيعبعد،فيما،ويمكن.مؤقتةقاعدةفيالتجارربيجروا

فيهايعيشدائمةقمريةمستعمراتاخصبحالمحطاتهذه

لمدةأولشهورفيهايعملونشخص001إلى5.مابين

نأيجبالقمريةالقواعدأنالعلماءبعضويعتظ-.أطول

شدةومنالشمص،أشعةمنللحمايةالصطحتحتتبنى

.النيازكومن،والبرود/ةالحرارة

تلسكوباتالعلماءيضعأنالمستقبلفيالمحفملومن

النجومدرأسةمنيحدالأرضجوأنإذالقمر،على

نأالقمرعلىالفلكيونويستطع.والمجىصاتالبعيدة

بعضويظن.للكونوأوضحأنقىرؤية!ىيحصلوا

البعيد،المستقبلفى،يستخدمأنيمكنالف!رأنالعلماء

تزويدهاأوالفضاء،أعماقفيالرحلاتيلأنطلاققاعدة

إلىالقمرمنانطلاقهاعندالصواريخوتحت،جبالوقود.

منانطلاقهاعندتحتاجهمماأقلقدرةالأ:ضىالكواكب

المحطاتتكونأنلمجوقعونالعلماءمعظمولكز،.الأرض

لوضحالقمرمنمكاناأفضلالأرضحولةالدائرالفضائية

أعماقإلىالفضائيةالمركباتوإطلاقالتلسكوبات

تتمأنيمكنأيضاالقمريةالامشكشافاتأنكماالفضاء.

سطحيكتشف!وهويوبخواتزجونأ6أبولوالمركبةففحاءرجل

التىالمعداتبعضتشاهدالحلفوفي.أم72!لسةفيالقمر

.المعادنعيناتبعضوجبمالقياساتبعضلاحدامشعملت

لأ،بر*س!ى!!ع-ع-ل!،بر،زرممؤ!3بزفيئج!ىءبمئرءص*!؟!!زر،كا؟3

برءبرئربر،يرلأء!ءقي!ل!لاس!ا؟!س!!ع

(ءعءى،ع؟

س

-
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أحدرسمهقمريمسكن

معيعملونالذينالفنالين

للطيرانالوطميةالإدارة

)ناسا(.الأمر!كيةوالفضاء

فقطالمنشأةنصفويرتفع

الييموعلىالارضه!.فوق

الألواحبعضتوجد

وقودومحط!،الشمسية

الأفقلتوضيحعالوبرح

تصميماليسار()وءالى

.قمريلمهبط

منفيهاالتحكمويتمأسلقمرترسلسطحيةنقلبآليات

لونوكهدأالسوفييتيةالفضاءمركبةكانتوقد.الأرض

هبطتالقمرسطحلاكتشافالنوعهذامنمركبةأول

.أم079نوفمبر17يومفىسطحهعلى

للفضاء.السلميللاستكشافرمزااليومالقمرويمثل

منأكثروقعم6791عاموفى.أمةلأيةملكاليسفوهو

وتنصللفضاء.السلميللاستكشافمعاهدةللداتسعين

يأأأغمرباتطالبأنمالدولةلايحقأنهالمعاهدةهذه

لأغراضتستحدمهأنولاالفضاء،فيآخرطبيعىجسما

عسكرية.

مقالا

لاثنينا

رتيميصأ

نيتاريوملبلاا

حرز،بيلي

السحويالتقويم

التكتيت

التلسكو!

علم،التنجيم

الجاذبية

الموسوعةفيصلةذاتت

والحسو!الكسوفحاليليو

لوناناديا

والجزرالمدالفضاءئدرا

المدارالفصاءرحلات

لمرصدالشهابا

الشمسىالنطامالشهر

الهلالعلم،الملك

الحصادقمر

الصماعىالقمر

الموفوععناصر

القمرل!دوكيف-

القمرسطعأ

القمرتححودمب-

الحادليةج

والمناحالجويالغلادى-د

الحرارةدرحةهـ-

القمريتحركيهف

القمرمدار-أ

الدوراد!-

القمرأوحهح

القمرتكونكيف

والتاريخالغمر-أ

التاريخفيالقمر

الرم!قياس-أ

الحرالة-!

الشعبىوالتراتالأساطير-ج

والموسيقىلأد!ا

أسئلة

لخسوفا-د

والجزروالمدالقمرهـ-

العلميةالحظرياتب-

القمردراسةهـ-

المستقبليالاستكشاف-و

القمرعلى

3

-5

-7

8

-01

أوحها؟أطقمريحعلا!ذياما

علىوزنهمسدسالقمرعلىالمضاءروادورنيبلغلماذا

؟الأرض

القمر؟تكوي!كيميةحولالأربعالمظرياتما

الأعلب؟علىتكونتوكيصالماريا؟ما

دائما؟القمرم!لبابنفسالأرصيقاللمادا

؟الأرضمنرؤيتهيمكنالقمرسطحم!كم

؟الأرضع!والحررالمدحدوتعلىالقمريؤثركيم!

القمر؟إلىاصطناعىجسمأولوص!!متى

مصيئا؟أغمرايجع!الذيما

؟الأرضصالقمربعدمتوسطما

الكرةحولتدورفضائيةمركبةالاتصالاتقمر

والهاتفوالبرقالراديو،إشماراتلنقلأجهزةلها،الأرضية

تدعى،الأرضسطحعلىمحطاتوترسلوالتلفاز.



فينيابنسلظفيالمحطاتهذهمثل.الارضيةالملحالات

ضخمةهوائياتتستخدمالأمريكيةالمتحدةالولايات

إليها.والإرسآلالاتصالاتأقمارمنالإرساللاستقبال

335قمرالاتصالات

وإرطلها.والتلفازالإذاعةوبرامجوالبرقالهاتفرسائلا!متقباليمكنهاتصالاتقمر

41،منأكترإلىيصلالذيإنتلساتنظاممنءحزأعلاهالمبينالاتصالاتوقمر

العالم.أرجاءجميعفيبلدا

يستطيع.قمريترحيلنظام

مسافاتعبرإلتماراتحمل

أرضيةمحطةتبثحين،شاسعة

إلىالراديوموجاتعلىإشارات

القمرهوائيحزمةفتوجهالقمر،

أرضيةمحطةإلىالإشارات

معالقمرسرعةوتتوافق.أخرى

يظهربحيثالأرضدورأنسرعة

.الأرضعلىبقعةفوقثابتا

!رتخ!ثغلمح!مممص!

للهجطههلرا
الصاعىللعمر

ا!زر*!ع*-----!---

مه!

يبثالذيالصناعيالقمرإلىالإشاراتالأرضيةالمحطات

.أخرىأرضيةمحطاتإلىذلكبعدالإشارات

ورسائلالهاتفيةللمحادثاتالاتصالاتأقماروتسمح

بلدمنجزءمنتطوفأنوالتلفازالإذاعةوبرامجالبرق

التعاملأيضاوتستطي!،المحيطاتعبروحتىآخر،جزءإلى

القمرعبريمكنفمثلا،.البياناتمنضخمةكميةمع

الولاياتفىحاسوبمصنفاتجميعإرسالالصناعي

تستطجعكماأوروبا.فيحاسوبإلىوسجلاتهالمتحدة

03!...تدأولالأطلسيالمحيطفوقالاتصالاتأقمار

شطلبالأقمارتلكوبغيرواحد،وقتفيهاتفيةمكالمة

تلكلإجراءوالكبلاتالأسلاكمنواسعةشبكاتالأمر

يستيم،ذلكإلىوإضافة.الواسعةالدوليةالاتصالات

الناسمنكبيرجمعإلىالوصولالااتصالاتقمرإرسال

واحا-.وقتفي

معظمالحكوميةالوكالاتأوالكبيرةالشركاتتقيم

وقدوتشغلها.تطلقهاالتىوهي،الاتصالاتأقمار

منللإرسالفقطواحدبلدالأقماربر!يستخدم

البلد.ذلكحدودضمنأخرىص،طقإلىمناطق

.كهذهمحلياقمرا02منأكثرالمتحدةوللولايات

الأقمارنظمبلدا05منأكثريسفخدم،والان

أستراليافياوساتنظاميجمع-كما،الصناعية

واستطاعتالمباشر.التلفازيالبثنظمح5الاتصالات

وطنيةاتصالاتنظمإنشاءوالصينالهند.منكل

.الاتصالاتأقروارباستخدام
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عدةلينمشتركةالصناعيةالأقماربعضتكونوقد

بوصفهاوظيفتهاالأقمارتلكمنالكثيروتؤديأقطار.

الإشاراتتنقلبحيثتصممالأقمارهذهأنكما،شبكة

بهذهويمكن.الأرضسطحإلىوكذلكبينها،فيما

منأكثروتستخدم.العالمحولالإشاراتنقلالطريقة

،إنتلساتنظامخدمات،المثالسبيلعلىبلدا،041

006منأكثرإلىتصلالصناعيةالأقمارمنشبكةوهو

نظماتوجدكما.العالمأنحاءجميعفيأرضيةمحطة

يخدمأ!ذيابوتلسات!نظاممنهااخرىاتصالاتأقمار

اسذياعربساتونظامالأوروبية،االدولمنعددا

العربية.الدولتستخدمه

الاتصالاتقمريعملكيف

أنهاكانتأي،فعالةغيرالاتصالاتأقمارأولكانت

كمرآة،الإشماراتتعكسمداريةمعدنيةكراتببساطة

التىالاتصالاتأقمارجميعأنحينعلى،الخيالتعكس

الأقمارهذه)تقوي(تضحمحيث،فعالةأصبحت،تلت

أقمارعم!الجزءهذاويناقش.وترسلهاالإشارات

الفعالة.الاتصالات

ا!عاأاأ،تأ،تصااقمريرحلى.الإشاراتنقل

ئسمىاحضرونيإجهازباستخدامرئيسئاترحيلاالإشارات

الارضيةألمحطةفىاطرسليثتلم.المستجيبالمرسل

التلفازأوالإذاعةمحطةأوالبرقأوالهاتفمنالإشارات

إلىالراديوبموجاتالإشاراتالأرضيةالمحطةفترسل

الموجاتيضخمالذيالصناعيالقمرمستجيبمرسل

الاتصالاتقمرفىإرسالهوائيويوجهإرسحالها.ويعيد

محطةلاتجاهالمستجيبالمرسلمنالراديوموجاتحزمة

أقمارولمعظمآخر.اتصالاتقمرأوأرضيةاستقبال

هوائي،منوأكثرمستجيبمرسلمنأكثرالاتصالات

موجاتمنمجموعاتعدةترحيليمكنهاحتىوذلك

واحد.وقتفيالراديو

الإلكترشنيةوالتجهيزاتالمستجيبالمرسلويتزود

شمسيةلوحاتمنبالقدرةالاتصالاتقمرعلىالموجودة

منالطاقةالشمسيةفتج!إللوحات.تخزينوبطاريات

قمرالبطارياتوتزود.كهربائيةقدرةإلىوتحولهاالشمس

الشمعر.أشعةالقمرلايستقبلعندمابالكهرباءالاتصالات

الاتصالاتأقمارمعظمعلىالكهربائيةالتجهيزاتوتعمل

بالتوقف!.تبدأأنقبلسنوات01إلى7منلمدةبسهولة

الاتصالاتأقمارمعظمإطلاقيتم.المداريالتوجيه

المكوكبوساطةالفضاءإلىالقمريحملأو،بالصواريخ

الأقمارهذهصغيرةمساعدةمحركاتوتوجه،الفضائي

.هناكالبقاءعلىوتساعدهامداراتهاإلى

تزامنيةمداراتفيالاتصالاتأقمارمعظموتوضع

الأرضسط!فوقتكونبحيث(للأرضبالنسبة)ثابتة

م!مرتتصلأنأرضيةلمحطةويمكن.كم009.35بنحو

دائراالأرضفوقالقمرهذايكونأنبشرطالاتصالات

مستقرالذلكنتيجةويظهرنفسها،الأرضدورانبسرعة

بعضمجالفىوواقعا،للأرضبالنسبةالايتحرك(

فىالاتصالاتقمريكنل!اإذاأما.الوقتطيلةالمحطات

قصيرةلمدةمعينةأرضيةمحطةفوقسيمرفإنهتزامنىمدار

مدار.ك!!أثناء

مدارفي،الاتصالاتقمرم!البثيغطىأنويمكر

نحو،الأرضدورانسرعةتساويبسرعةأصقمرافيهيسير

أقمارثلاثةفإنولذلك.الأرضيةالكرةسط!ثلث

الكرةحولملائماوضعاموضوعةأكثر،أواتصالات

العالم.تغطيإشاراتإرسالتستطيع،الأرضية

هوالراديوإشاراتتداخلالراديو.إشاراتتداخل

يمكنإذ،الاتصالاتالأقمارالمرافقةالرئيسيةالمش!طة

موجاتيمتتداخلأناتصالاتقمرمنراديويةلموجات

قريباالقمرينأحدكانإذااخراتصالاتقمرمنأحرى

معقدةمشكلةالتداخلاتهذهأصبحتالاخر.س

تزامنية.مداراتفىالأقمارمنمزيديوضعحيثباطراد

الاتصالاتبنظميتداخلأنالاقمارلإرسال:يم!ش

تألمسمت،المشكلةهذهحلفىوللمساعدةالأرض!،على

مداراتومواضعالإرساللتنظيمودوليةمحليةمنظمات

.الأقمار

تاريخيةنبذة

أقمارتطويربدأ،العشرينالقرنخمسينياتفي

منأفضلاتصالاتعلىالطلبلتزايداستجابةالاتصالات

الطلباتهذهنجمتوقد.الاعتياديةالأرضيةالنظمتلك

وزيادةالهاتفيةالنظمفيالسريعوالتولمحالتطوراتبسب!

المتحدةالولاياتأطلقتوقد.الإذاعةاخلفازامحطات

معدنىبالونوهو،الصدىقمر،ام6!0عامالأمريكية

الاتصالاتأقماركانتوبعدئذ،.الإشارةيعكسكان

عاموفىوريلاي.تلستارمثلمستجيبةمرسلاتتحوي

فييوضعقمرأولوهو2سينكومقمرأطلق،أم639

قمرأول1انتلساتوكان.للأرضبالنسبةتزامنىمدار

المبكر.الطائرأيضايسمىوكانالاتصالاتلغرضعالمى

فوقوضعتهثمأالانتلساتالمتحدةالولاياتأطلقتوقد

الهاتفيةالإشاراتلنقلام659عامالأطلسيالمحيط

وأوروبا.الشماليةأمريكابينوالتلفازية

أقمارأصبحتالميلاديالشسرينالقرنثمانينياتوفي

تطورتإذ،العالميةالاتصالاتمنأساسياجزءاالاتصالات
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المهندسونوصممالكهربائيةالنظموتحسنتكبيرةأقمار

علىوضعهايمكنهوائياتذاتأصغرأرضيةمحطات

المباشر.البثلاستقبالالبناياتأسطح

الفضاء.رحلات،الاتصالاتأيضا:انظر

كوكب.حوليدورجسم،الفلكعلمفيالتابعالقمر

يعدالشمسحولدورتهفيالأرضحوليدورالذيوقمرنا

نجومحولتدورالتيالمظلمةأوالباهتةوالأجسامتابعا.

توالغ.أيضاتسمىساطعا،أوخافتاضوءهاوتجعل،معينة

وهناك.المتغيرةالخسوفنجومتسمىتتبعهاالتيوالنجوبم

توالغ.لهاالشمسيةمجموعتنافيكواكبسبعةالاقلعلى

ولهوبلوتوواحد،تابعولهاالأرض:هيالكوايوهذه

وأورانوس،تابعانولهونبتون،تابعانولهوالمريخواحد،تابع

وزحلتابعا،عشرستةولهوالمشتريتابعا،عشرخمسةوله

القمر.انظر:تابعا.عشرثمانيةوله

الذي)البدر(الكاملدلقمريعطىاسمالحصاد!مر

الثالثفيللشمسالخريفيالاعتدالقربيظهر

نفسهالوقتفيالقمرويطلعتقريبا.سبتمبرمنوالعشرين

نإحيثالإشمراقةتلكبمثلويضىءلياللعدةتقريبا

حتىالعملبإمكانهموكنداأوروباشمالشيالفلاحين

وفى.الخريفمحصولليحصدواالليلمنمتأخرةلمماعات

حيثمارسفيالحصادقمريظهرهامبشاير،جنوب

الزراعة.الحصاد،انظر:.الربيعيالاعتدال

الكريمالقرآنسورمنالقمرسورة.سورةالقمر،

.والخمسونالرابعةالشريفالمصحففيترتيبها.المكية

القمرتسميتهاجاءت.آيةوخمسونخمساياتهاعدد

.أالقمر:القمر!وانشقالساعةاقتربت):تعالىتولهمن

فىوهى،الإسلاميةالعقيدةأصولالقمرسورةعالجت

،القرآنبآياتالمكذبينعلىمفزعةعنيفةحملةالجملة

والإنذار.والإعذاروالوعيد،التهديدوطابعها

الكونيةالمعجزةتلكبذكرالكريمةالسورةابتدأت

منالمشركونطلبحينوذلكالقمر،انشقافوهى

وخصصوأ،صدقهعلىتدلجليةمعجزةضلإل!صدالرسول

ذلكومع،بالرسالةلهليشهدواالقمر،يشقأنبالذكر

القيامةأهوالعنللحديثانتقلتثموكابروا.عاندوا

فيويحركهزا،المشاعريهزمخيفبأسلوبوشدائدها،

يأتيمكة،كفارعنالحديثوبعد.والفزعالرعبالنفس

منالدنيافيومانالهم،المكذبينمصارععنالحديث

قومقبلهمكذبت)نوحبقومبدءاوالدمار،العذابضروب

.9القمر:وازدجر!مجنونوقالواعبدنافكذبوانوح

الذين،السالفةالأممنالمتجبرينالطغاةعنتحدتثم

لوط،وقوموثمودعادقوم:اللهفأهلكهم،الرسلكذبوا

ثم.الإسهابمنبشيءالطغاةمنوغيرهم،فرعونوقوم

مصرعمنمحذرةقريشإلىالحديثرةالسموجهت

الجمعسيهزم)وأنكىأشدهومابلالمصا)جكهذه

وأمر!أدهىوالساعةموعدهمالساعةبل-"ءالدبرويولون

المتفنالسعداءمآلببيانالسورةوختمت.45،46القمر:

الجمعفىالقرآنطريقةعلىالمجرمينالأشقياءمآلذكربعد

والترهيب.الترغيببين

القرآنآيات)ترتيبالكريمالقرآن:أيضطانظر

الكريم.القرانسور(بموسوره

الصاروخالفضاء؟رحلاتانظر:الصالئاعي.القمر

قمرالفضاء(بم)استكشافعلم،الفلكالفضاء(بمعبر)السفر

.لاتلاتصاا

الفضاء.رحلاتانظر:.الحربيالصناعيالقمر

الطقس.انظر:.للطقسالصناعيالقمر

صحائف.،الميتالبحرانظر:.قمران

،عذبموسيقىصوتذوالمنظرجميلطائرالممريئ

منالعلياوالأجزاء.سم03إلىطولهيصلقدرشيقوجسم

تكونبينما،وجوزيوبنيأسودلونهاادلائرهذاجسم

علىمميزةبقعةمعخفيفقرنفليلونذاتالسفل!،أجزاؤه

متشابهانوأنثاهالطائرهذاوذكر.وأسودأببسك!لونهاالعنق

ءبم!يمثر

وشماليأوروبافييعيش.الناعمبهديلهمعروفر"خيقطائرالقمرية

آصيا.وغربيإفريقيا
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-ورديلونهمابيضتينالقمريةوتضع.الشكلحيثمن

فىمنخفضمكانفىبناؤهيمكن،مهلهلعح!فىأبيض

وتعيث!.الأغصانكثيفةتسجرةفيأوالأشجار،إحدى

تتغذىإذ،المزارعمنوبالقربالغاباتفيالقمرية

أفريقياإلىالقماريتهاجرالخريففصلوفى.بالحبوب

اسيا.وجنوب

أضباتالجافةاللأوراقمنيستخرجفعالعقارالقمعية

الغاباتفىشائعنباتوهو،الأرجوانىالثعلبقفاز

اضيطائالطبيباستعمله،ام785عامففي.والحدائق

الأطباءاويستعم!!.معيسةقلبيةأمراضلمعالجةويزرنجوليم

جداضعيفاأ!لباعضلاتنشاطي!صنعندماالقمعية

يستعملونهكما.منتظمةبصورةالقلبخارجالدملدفع

فيتعاطيهويمكنانتظاما.أكثرالقلبضرباتلجعلأيضا

وأ،سائلشكلفىأو،أقراصأو)بودرة(مسحوقشكل

جدا،فعالدواءالقمعية.صبغةيدعىمحلولشكلفي

فقط.الطبيببإشرافيحطىأنويجب

)حدول(.الحشرةانظر:.القارصالقمل

عدىاصةعاتعيتىأجنحةبدونصغيرةحشرةالقمللأ

بدماءتتغذىحشرةوهى.الإنسانومنهاوالثديياتالطيور

عليهايطلق:التىعليها،متطفلةتعيشالتىالحيوانات

.للطفيلياتالغذاءيقدمأسذياالعائلالحيوانوصف

.الأمراضينشرأنالممكنومنحاذاهرشاالقملويسبب

الماضغ،القمل:القملمنرئيسياننوعانوهناك

ولديهالطيورقملاسمالأولعلىعويطلقالماوالقمل

حيثالطيورفوقدوماونجدهالمضغعلىيساعدهفم

أعدادوتبلغ.وجلدهوشعرهالمضيفالحيوانبريشيتغذى

فىويوجد،الماصالقملأضعافعشرةالماضغالقمل

.المزارعطيوروخصوصا،المنزليةالحيواناتفيالغالب

فلديهالماصالقملأماالإنساذ.يهاجمالماضحلاوالقمل

بخرقتقومفهىولذاالمصفىيستخدمهافمهفىأجزاء

أقداممنقدمك!!نهايةوفى.بدمهوتتغذىالحيوانجلد

التشبثفييستخدمهحيثمخلبيوجدالماصالقمل

المضيف.الحيوانشعرفوق

جلدفوقالماصالقملمنمتعددةأنواعوتعيش

فىإلآتوجدلاالتيالبتنريالقملأنواعوهناك.الإنسان

الجسم.وقملالرأسقمل:نوعانمنهاويوجد.الإنسان

الشعرفو!تىبيفمهيضعحيثالشعربينالرأسقمليعيش

الممكنومنبالشعر،ليلتصقيفرزهالاصقةمادةبمساعدة

استخدامخلالمنآخرإلىإنسانمنالرأسقملينتقلأن

منليتمكنيستخدمهامحدبةابومحاسرطاليةأرجللهالجسمقمل

جلديخترقوهورديع.شعرحسمهويعطي.الفريسةلحلدإمساكاا

المنقار.يشبهمصلحهارمستعيسالدمهااجتعدى!ريسته

الجسمقملويفقس.أخرىومتعلقاتوقبعاتأمشاط

القملهذاويظل.العائلالإنسانملابسثنايافىبيضه

ملابسمنينتقلكما،المصابوفراشملابسيعي!في

الطريقة.بهذهالأمراضونقلحملويمكنهلاخر.شخص

الوبائيالتيفوسمرضينقلهاالتيالأمراضأخطرومن

.التيفوسانظر:.الوفاةيسببأنيمكنالذي

الاستحمامهيالماصاغملامنأطوقايةطريقةوأفض!

منالقملإبادةأجلمن.النظجفةالملابسوارتداءبانتظام

ضدبهمصرحبمبيدالجسمبرلقالأطباءينصح،الجسم

نأكما،للجسمشامبوأومنظفاتاستخدامأواغم!ا

الملابس.منالقملالغالبفييزيلأ!ساخناالماءاستخدام

بالقراد.صلةذيصغيرحيوانلنوعالشائعالاسمالقملة

قرابةلهمابل،الحشراتجنسمنوالقرادالقملولايعد

.والعقارببالعناكب

يعيشبينمااليابسةعلىالقملأنواعبعضوتعيش

بحيثالحجمدقيقوبعضهاالماء.فيالاخربعضها

المجهر.تحتدراستهتجببل،المجردةبالعينرؤشهتستحيل

وذ،الكيسيشبهجسممنهاالنموللمكتملمايكونوعادة

أربعةلهاأنكماوالصدر،البطنبينخفيففاصلخط

ويبدأ.وقابضةثاقبةأعضاءوللفم.الأرج!!منأزواج

وتفقس.الامتصاصيالمستدقطرفهامنأ!ضمىاجهازها

أرجل.بستةالبيضمنالأنواعلمعظماأصغيرةااشيرقات

حوريةإلىالانتقاليطورهافيوتتحولجلودهاوتطرح

أكثر،أوأخرىلمرةالجلودطرحوبعد.أرجلثمانيذات

النمو.مكتملةحشراتإلىالحورياتهذهتتحول

علىحياتهامنجانباالقملمنكثيرةأنواعتعيش

الحيواناتدماءبامتصاصوتقوم.طفيلياتبوصفهاالأقل

الخلايا.أنسجةتأكلأنهاكما،النباتاتعصارأتأو

والحبوبوالطحينوالجبنالريشأخرىأنواعوتأكل

منعديدةأنواعوتعيش.الأخرىالخزونةوالمنتجات
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الكمترىورقةهيئةعلىالافطةالقملة
الحكةقملة

الخيولخاصة،الأخرىوالثديياتالبشرجلودعلىالقمل

محدثة،والحكةالجلدتشققيسببمما،والخرافوالأبقار

التيالحويصليةوالقملة.والتقرحاتالناشفالجرب

فىوتحفر،الدودةتشبهطويلةأيضا،البشرتهاجم

مكافحةالإمكانوفي.الدهنيةوالغددالشعرحويصلات

بوساطةمنها،الأخيرماعدا،هذهالأنواعمختلف

الكبريت.مستحضرات

والنوع.الدواجنالقملمنعديدةأنواعوتهاجم

الديكأوالدجاخقملةهوواسعنحوعلىالمعروف

فيوتختبئليلا،ضحاياهادماءتمتصالتيالأحمر،

نهارا.الشقوق

البيوتنباتاتأحياناالحمراءالعنكبوتيةالقملةتتلف!

،الكمثرىورقةشكلعلىالتيالنافطةالقملةأما.المحمية

كتلاالحكةقملةتشكلبينما،الفاكهةأشمجارفتتلف

وعلى.الصغيرةوالأغصانالأشجارأوراقعلىصغيرة

أمافقط،الأرجلمنزوجانلها،الأخرىالأنواعخلاف

وغالبا.الفاكهةوأشجارالنباتاتفيهاجمالبرسيمكمل

أواخرفىالبيوتداخلإلىمنهاكبيرةأعدادماتنتقل

منأخرىأنواعوتهاجم.الطقسبرودةلتتفادىالخريف

أخرىأنواعوتفترس.النباتاتوجذوربصيلاتالقملة

.الجندبوبيض،المنحشراتأو،النباتاتقملقليلة

أنسجةتفتيتعلىوتساعد،التربةفيكثيرةأنواعوتعي!ق

الميتة.والحيواناتالنباتات

،الحيوانجرببمالخارقالبرغوثأيضا:انظر

.القرادة؟الطفيليات

القملة.بمالجربانظر:.الحكةقملة

تعيشالتيالقشرياتمنلمجموعةاسمالخشبكملة

وهي.الشكلبيضيمسطحبجسموتتمتعاليابسةعلى

أيضا.السوس

مننوعألفىمنمايقربعلىالحشراتعلماءتعرف

علىالعددهذاضعفهناكأنويعتقد،القشرياتهذه

ويبلغ.رضيةا!ةالكرةوجه

مابيناطضشبقملةطول

سم.وه؟قلي!مليمترات

الخشبف!لةوتعد

القشرياتاصالوحيدالنوع

علىالحياةسع5تكيفالذي

فىتعيشوهدى.اليابسة

مثلالرطبةالمظلمةالأماكن

و!طالأ!جار.أسفل

الخبقملةوفي.الميتةبالنباتاتتتغذى

قملةتتغذى،الجافةالأماكن

وتضع.الرطوبةنسبةترتفععندما،الليلفىعادةالخشب

على،بالسائلمليءحاضنجرابفيبيضثاالأنثى

ويميلالصغار.تنموحيثجسمها،منالسف!ئيالجانب

وهوبعض،منبعضهوالاقترابالتجبمإلىالخشبقمل

الماءفقدمعدلمنالتقليلبهدفالمسلكهذ(ايسلكربما

الجسم.في

المعروفالنوعمثلالخشبقملةأنواعبعهرتدافع

يمكن.كرةإلىبالتحو!نفسهاعنالمدحرجةالبقةباسم

مادةإفرازطريقعننفسهاعنالدفاعالخشىطلقملة

الأعداء.منللحمايةباشواكمزودوبعضها،لزجة

القملة.انظر:.الطيرقملة

علىتعيش،ناعمةصغيرةحشرةاباتثملة

الضررالقملهذامنكثيرةأنوأعتسبب.النباتعصارات

دقيقةوأجسامها.والحقولوالبساتينالحد.ائقلمحاصيل

تثقبخراطيمهيئةعلىوأفواه،صغيرةرؤوسولها،ممتلئة

التىالعصاراتعلىللحصول،أوراقهأوالنباتفروعبها

أبيضأوأسودأوأخضرالنباتقملةلونعليها.تعيح!

بأربعةمنهاعديدةأنواعوتتميز،أخرىألوانإلىإضافة

أجنحة.بلابعضهاأنغيرأجنحة

يسمىالمذاقحلوسائلاالنباتقملأنواعمعظميفرز

حيث.للنملالمفضلةالأطعمةاحديعد،العسلندى

تجاويفو!ط،البارزةالزوائدمنتساقطهأق،ءالنملةتلعقه

بالعنايةالنملويقوم.القملةجسممؤخرةؤىتوجدأنبوبية

منبتحريكهالطعاممنوافرانصيبايضمنلكي،بالقمل

القملانتشارعنهينتجمما،النباتفروعىلمىلاخرمكان

.البستانأرجاءكلفى

فيالتزاوجيتمإذ،فائقةبسرعةالنباتقهليتكاثر

فيالإناثتضعهالذيالبيفالملقحويفقس.الخريففصل

بولادةالبيضمنخروجهابعدالصغارتقوم،.الربيعفصل
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أجسامهاداحليوجدبيضمنتفقس،أخرىحشرات

التىالذاتيةأ!مميلةابهذهالنباتقملويتكاثر.تزاوجبدون

وبخاصةأغاحبلاولادةوهوالعذريالتكاثرباسمتعرف

النباتقمليظههرالتكاثر.انظر:.الصي!أشهرخلاا!

،ومنآالخريففص!!فى:إناثذكورمنالنمومكتمل

والجعارينالعناحصتتغذىلحياتها.جديدةدورةتبدأ

.النباتبقملالأربعةالأجنحةاذاتوالحشرة

.حشرة،الفلكرة،الموزاييكمرض؟النملة:أيضاانظر

قىىأدعابلاعبأغموديامح!د.محمد،القمودي

يعتبر.أطويلةاللمسافاتالحريسباقاتفيتفودتى،تونسي

،القوىأ!ابأشأوليمبيةذمبيةميداليةيحرزعربيأول

متر0005طسافةالحريا!سباتالذهبيةالميداليةأحرزفقد

عامأقيمتا!عشرةأضاسعةاالأوليمبيةالألعابدورةفي

بالمركزأصفوزه،بالمكسيكمكسيكوسيتىفىام689

وأحرز،دقيقة0.41ء،..مقدارهزمئامسجلا،الأول

لمسافةالجريلسباقالبرولزيةالميداليةنفسهاالدورةفي

مقدارهزمسامسجلأ،الثالثبالمر!صلفوزهمتر00001

أقي!تالتىالسابقةالدورةفيوأحرز.دقيقة20.34.92

الفضية،الميداليةباليابانطوكيومدينةفىأم64!عام

متر،00001لمسافةالجريممباقفيالثانيبالمركزلفوزه

ميداليةوأحرز.دقيقة80.428.2مقدارهزمنامسجلا

عامأقيمتاكتىالعشرينالأوليمبيةالألعابدورةفىفضية

فىالثانىباطر!صأغورهبألمانيا،ميونيخمدينةفىام729

مقدارهزمنامسحلأمتر،0005لمسافةالجريسباق

أصبحراأحابأدوراتمستوىوعلى.دقيقة.4027.13

فيذهبيإتميداليتينالقموديمحمدأحرز،المتولمسط

نابوليمدينةفىأم639عامأقيمتالتىالرابعةالدورة

الجريسباقىمنكلفيالأولبالمركزلفوزهبإيطاليا،

407.0.14مقدارهزمنامسجلامتر،ء...لمسافة

مقدارهزمنامسجلامتر،00001ومسافة،دقيقة

التاليةالدورةفىذهبيتينوميداليتين،دقيقة20.34.92

فيالأولبالمركزلفوزهبتونص!،أم679عامأقيصتالتى

بلغامختلفينبزمنينولكننفسيهما،السباقين

التواش،علىدقيقة60.10.31و،دقيقة2020.4.1

عامأقيمتالتىالسادسةالدورةفىفضيةوميدالية

فىالثانىبالمركزلفوزهبتركيا،أزميرمدينةفيأم719

مقدارهزمنامسجلامتر0005لمسافةالجريسباق

للاعبىالسنويالعالميالترتيبوفى.دقيقة.80.0413

لسباقالسابعالمركزالقموديمحمدحققالقوىألعاب

مقدارهزمنالتسجيلهمتر،00001لمسافةالجري

لمسافةالجريلسباقالعاشعروالمركز،دقيقة.965427.

فيدقيقة33.27.13مقدارهزمنالتسجيلهمترء...

الرقمصاحبأغموديامحمدوكان.ام729عام

وهومتر،00001لمسافةالجريسباتالإفريقىااغياسيا

واختير.أم649عامسجلهالذيدقيقة.80.4228

التابعةالدوليةالرياضيةالروحلجنةقبلمنأغموديامحمد

تمنحالتيالرياضيةالروحجائزةلمنحهاليونسكو،همظمة

الرياضية،والروحبالأخلاقيتصفونالذينللأبطالسنويا

فيأم829عامتكريمهتموقد،البطوليةإنجازاتهإلىإضافة

بحضوربباريساليونسكودارفيأقيمخاصاحتفال

رئيساليونسكومنظمةومدير،أغرنسيةااشياضة:زيرة

.آنذاكالجائزةهذهمنحلجنة

الحزبأعضاءعدىأطدقاسمالأسودالقمدص

العمل.مجموعةإلىينتمونكانواأسذيناأجاإيطافىاغاشىا

قمصاناارتدوالأنهمالاسمبهذاأ!اشيوناسمىزقد

الرسمى.زيهممنجزءاسوداء

.أم919سنةالفاشىالحزبنواةموسولينيبنيتوكون

الجماعةاستولتوقد.ام129عامرسمئاالحزبوألس!

الحكومةعلى،موسولينيبقيادةاسموداء،بالقمصانالمسماة

.أم229سنةروماعلىأسشهيرازحفهمبعدأيةالإيطا

موسولينييعينأنعلىالثالثإيمانويلفكتورالملكوأجبروا

موسولينيمميووقد.الجديدةالحكومةلوزراءرئيسا

مأ439عامحتىإيطالياعلىالسوداءالقمصانوجماعة

السلطة.منالحلفاءأخرجهمحيت

تكونتالفلاحينمنكبيرةطبقةأفرادمن!احدالقن

عموماالقنويرتبطأوروبا.فىالوسطىالقرونبدايةفي

لهيسمحولاالسيدأملاكمنجزءايعتبرأيبالأرض

مبالمعينةدفععليهكانكما.إذنهبدونالأرضبمغادرة

حرآ،ليسفالقنذلكعلىوبناءالخدماتبعضوتقديم

يمكنلامعينةبحقوقيتمئالأقنانالعادةبحكمولكن

الأوروبي.الإقطاعانظر:منها.حرمانه

وقطعةبسيطمنزلمنعادةالقنممتلكاتتتكون

وبضعةبالمنزلالمحيطةالحقولفيوحصةلهالمجاورةالأرض

أجراالسيدإلىالمحصولمنجزءويذهب.حيوانات

السيدأرضفىالعملعلىمجبرأغناأدكماأ!لأرض،

له.خاصمبلغودفع

بالرغمالوسطىالعصورفىبأوروباالقنانةنظامارتبط

ظروفوتحتأخرىأماكنفيموجوداكانأنهمن

المدنقيامأضعفالوسطىالقرونأواخروفى.مشابهة

القنانةفبدأتالأوروبيالإقطاعنظامالسكانيةوالتغييرات

تدريجيا.التلاشيفيالأرضعبوديةأو
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القانونأنهى،الميلاديعشرالسابعالقرنأواخروفي

عامفيالفرنسيةالثورةبدايةوعند.القنانةالإنجليزي

ولكنفرنسا.فيالأقنانمنالقليلسوىيبقلمام978

التاسعالقرنحتىوبروسياروسيافيالأقنانوجوداستمر

.الميلاديعشر

55هناك.الألوانمتألقةأزهارلهطويلزينةنباتالقئا

فيبرياأصلاالنباتاتهذهنشأتوقدالقنا.مننوعا

نقلتثموآسيا،أمريكامنالمداريةوشمبهالمداريةالمناطق

الرميةقناالمعروفةالأنواعومن.العالممنأخرىأجزاءإلى

ارتفاعهايصلوقد.المتحدةالولاياتفيتنموالتيالهندية

برتقاليلونيزينهازأهأحمرلونذاتأزهارولهاام،2إلى

إلىأحياناطولهايصلالحجمكبيرةوأوراقأطرافها.في

المزروعةالقناأنواعومعظم.سم2.إلىوعرضهاسم03

وأ،برتقاليةاوقانيةحمراءوأزهارها،الهجينالنوعمن

ولهذه.سم.57إلىطولهاويصلالاصفرارشديدة

وتحتاجالخصبةالتربةفيجيداتنموأرضيةسيقانالنباتات

عالية.رطوبةإلى

البيوتفىتزرعالقنافإن،المعتدلةالمناطقفيأما

ولا.المشاتلوفيالعراءفيالصيففيتزرعوقد،المحمية

هذهأكبرطولويصلللأنظار،ملفتةزاهيةتنئأزهاراالقناشجرة

أمتار.ثلاثةإلىالأنواع

حفظالشتاءفصلفيويلزمللصقئ.النباتتعريضيجوز

أوراقأو،المتفحمالنباتمنألواحداخلالأرصسيةالسيقان

مفرطةتكونأندونرطبةتكونأنعلى،المتعفنةالشجر

البلل.في

.الزهرةأيضا:انظر

تركيبفي)1!خت!فاتالزهرة،الأناناسانضر:.ا!يئ

الورقةبمعلم،النباتالموز(،نباتاتتنمو)كيفا!لوز(؟الزهرة

.(المتخصصةلأوراق)ا

(.الداخلية)الأذنالأذنانظر:استاحيو.قئاة

بينويقعالأطلسيالمحيطمنيمتدلسانير!ولقئاه

إلىالبحرمنكما03لمسافةإنجلتراغربىوجنوبويلز

ارتفاعامسبباالضيقةالقناةالقادمويكتعمئالمد.سيفرننهر

يرتفعماوعادة،سيفرننهرجريان،بعكسالذيالمدفي

الميناءانهما،وكاردف،وسوأنسى.ام2مستو-بإلىالمد

ويلز.شاطئعل!الرئيسيان

القريبأفوننوويتدفق،القناةقمةقرببريمضولتقع

.سيفرننصمصبفي

ادكبلى(،)التدفازالتلفازانظر:.التلفزيوئيةالقئاة

مصطدحات(.)جدولىالراديو

تفصلالأطلسيالمحيطمنذراعجورجسالتقئاة

كم،061نحوطولهايبلغ.أيرلنداوبنوبيويلز،بين

منالقناةوتجري.كمأ6و.79بينماعرص!اويتراوح

بينوتصلديفيد،القديسرأسإلىالمقدسوالرأسدبلن

الأطلسي.والمحيطالأيرلند؟بالبحر

(.إيضاحي)رسمالأذنانظر:.السمعيةالقئاة

يمتدمصر،فيضيقاصطخاعيمائيممرالسواءبسقئاة

المتوسطالأبيضالبحرينبينيربطكمأ09إلىطوله

الطريقفإن،أم986عامالسويسقناةوبا،ختاحوالأحمر.

بحوالياختصرقدوالهندا،تحدةالمملكةبين

المائيةالممراتأكثرالسويسقناةظلتولقد،كم007.9

ما679عامإغلاقهاتمأنإلىالعالمفىوازدص،ماحركة

ناقلاتحمولةوتمثل،الإسرائيليةالعربيةالحربخلال

إجمالىمن7%0حوالىومنتجاتهالبترولمنالبترو!

قناةفتحمصرأعادتولقدمشوياالقناةتعبرالتيالحمولة

.أم759خامفىالسويس

السويسبرزخعبروجنوباشمالأالقناةتمتد.الوصف

تعترضعوائقهناكوليسوالسويمه!بورسعيدمدينتيبين
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لأننظراطريقها

منسوببينالاختلافات

الأبيضالبحرينمياه

ليستوالأحمر

،الكبيرةبالاختلافات

معظمتستوعبأنويمكن

المرورحركةالقناةأجزاء

فقط.الواحدةالحارةذات

قاةمقاسسكانتولقد

هيافتتاحهاعندالسوي!

عندعرضام22وعمقام8

عرضام07وحوالىالقاع

توسيعتموقدالسطئ!عند

مراتعدةالسويسقناة

الأكبرالسفنبمرورللسماح

حركةولضمانحجما

السويسقناةتبلغواليومأكبر،مرور

م29وعمقا،ام9مقايسها

اصسطح.اعندعرضام226و،القاععندعرضا

البحرمعالنيلنهرلربطقنواتبناءتم.التاريخ

ربطوتم،السنينبمئاتالمسيحميلادقبلالأحمر

القرنفيبقناةوالأحمرالمتوسطالأبيضالبحرين

شقفىمزايا،الأولنابليونرأىوقد،الميلاديالسابع

عاممصربغزوقامعندماالسويسبرزخعبرمائىممر

هوالمشروعهذابتنفيذقامالذيولكنأم،897

فرديناندالقنواتحفرومهندس،الفرنسيالدبلوماسى

منالقناةبحفرتصريحعلىحصولهبعدلسيبس،دي

.أم854عاممصرحاكمباشاسعيدالخديوي

طريقلرسمام855عامفنيةدوليةلجنةاجتمعت

عامحلولقب!السويسقناةشسركةوأنشئ!القناة

والفرنسيونالعثمانيةالإمبراطوريةوكانت،م8581

ما985عامأبريل25وفى.الأسهممعظميملكون

نوفمبر17فيافتتح!ثم،السويسقناةحفربدأ

لإدارةامتيازاالسويسقناةشركةومنحتام،986

.ام689حتىالقناةوتشغيل

فىدوربأيتقملمالمتحدةالمملكةأنمنالرغموعلى

كانتأنهاإلاالأصليةالأسهممنأياتشترولمالقناةحفر

عامفيولكن،المكاسبعلىحصولاالدولأكثر

باشاإسماعيلأسهمبشراءبريطانياقامتام875

للملكنائبابوصفهباشاسعيدخلفالذيمصرخديوي

منمعظمهالجنةتكوينذلكوتلاأم،863عام

.القناةإدارةلتولىوالفرنسيينالبريطانيين

.3-"لمغلورسعيلىحمحي

!ءع،-!/ة33(لالملألسش!.اأ

مم!ئر3لأ!و-لاحصالأئئ

!شبرلم-لأ!!3-هـلأءصس،!!

6فناه---صح!ءس

أولحبننج،ط!وصعزةمحىإلى

لملمالقنطرة

البلهممر

شعهجزيرةأ

سدطاء

-الصتج!حت

لرذاشحزد

ثاانكزف
ائى-ائخيرد

مصر--!ثناة

--ص!اأعالسوبس

-القاهرة!!إلى!!

!تاوو-صسبئ؟4.ؤ

حريةعلىدوليةمعاهدةوافقت،ام888عامرفى

السلمفىالشعوبكلأمامالسويسقناةوفتح،الملاحة

المسلحةقواتهاوضعتالمتحدةالمملكةولكن،والحرب

-191)4الأولىالعالميةالحربخلالالقناةمنبالقرب

حربحالةفىكانتالتيالدولسفنومنعتأم(،189

دولسفنحرمتولقد،السويسقناةاستخداممنمعها

الثانيةالعالميةالحربخلالاستخدامهامنالمحور

الإسرائيليةالعربيةللحربونتيجةام(،459ا-)939

إسرائيلسفنمصرمنعتفقدام949و4891عامي

.ام059عامفىالقناةفيالمرورمن

معمصروقعتهاالتىالجلاءاتفاقيةشروطوبمقتضى

منطقةعنالبريطانيةالقوأترحلتأم549عامبريطانيا

سحبتالعامنفسمنيوليووفىام،569يونيوفيالقناة

تمويلعروضالمتحدةوالمملكةالأمريكيةالمتحدةالولايات

أخرىعواملإلىبالإضافة،النيلنهرعلىالعاليالسدبناء

إعلانإلىأدتالتىالقويةالمصريةالقوميةالحركةمنها

62فىاسمويسقناةتأميمالناصرعبدجمالالرئيس

السويس.أرمةباسمذلكبعدعرفتالحطوةوهذهيوليو،

سوفمصربأنالناصرعبدأعلن.السويسأزمةانظر:

العالى،السدبناءفيالسويسقناةعائداتتستخدم

علىالأخرىالأوروبيةوالدولوفرنسابريطانياواحتجت

إسرائيلأقدمتذلكأجلومن.القناةعلىمصراستيلاء

الناصرعبدتأميمبعدأم569أكتوبرفيمصرغزوعلى

فىاكتوبر31فيمصروفرنسابريطانياوهاجمتللقناة

نأإلا،المائيالممرعلىالدوليةالسيطرةلاستعادةمحاولة

نوفمبر،من6فىالحربأنهىالمتحدةالأمتدخل

وتمت،المنطقةفيالسلامالمتحدةالأمشرطةقوةوأعادت

إدارةتحتام579مارسفىالسويسقناةفتحإعادة

يونيوفىالإسرائيليةالعربيةالحربوخلال،مصرية

ولمالغارقةالسفنبفعلالسويسقناةإكلاقتم،ام679

عاممصروأنهتأم،759يونيوفىإلافتحهايعد

الإسرائيليةالسفنمرورعلىفرضتهالذيالحظر،ام979

بحواليالقناةتحتالسياراتلمرورنفقبناءوتم،بالقناة

مأ089عامفيوذلكالعسويسمدينةشمالكم16

.حمديأحمدالشهيدبنف!قسمى

بمتاريخمصر،،المتحدةالأممصر؟:أيضاانظر

،ماكميلان،السويسبمالسويسأزمة،جمالعبدالناصر،

رولد.ها

الرحم،قناةأو،البوقأيضاويسمىفلوبقئاة

عبرهماتمر،للمرأةالتناسليالجهازفيقناتينإحدى

إخصابفيهماويحدث،الرحمإلىالمبيضينمنالبيوض
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التكاثر)جهازالبشريالثكاثرانظر:.الرجلبنطفةالبيضة

.(لصورةا؟البشري

،سنتيمترات1.المرأةفيفالوبقناةطوليبلغ

والخلاياالمهدبةالخلاياالخلايا:مننوعانويبطها

لثمعرية)تركيباتأهدابالمهدبةوللخلايا.الإفرازية

أماوعبرها.القناةإلىالبيضةلنقلسطحها،على(الشكل

البيضة.تغذيإفرازاتفتنتجالإفرازيةالخلايا

42خلالالرجلبنطفةتخصبلمإذاالبيضةوتموت

عبرالقناةإلىالنطفةوتدخل.القناةدخولهامنساعة

وتبقى.البيضةنحوالقناةتقلصاتتحركهاحيث،الرحم

إلىمرورهاقبل،ساعة72حواليفالوبقناةفىالبيضة

فىوبقاؤها،الرحمإلىالبيضةمرورعدمويسبب.الرحم

هذهتكونوقدالمنتبذ.الحملتسمىحالة،فالوبقناة

.علاجدونتركتإذاوالأمللجنينقاتلةالحالة

حدوثفيالولادةعيوبأوالأمراضبعضتتسببوقد

وفي.العقمإلىبدورهيؤديمما،فالوبقناةفيانسدادات

تحملأنويمكنجراحيا.الانسدادإزالةيمكنالأحيانبعض

الإخصابيسمىلماجراءفالوبقناةفيبانسدادالمصابةالمرأة

منالمأخوذةالبيضةتخصبالإجراءهذاوفي.الزجاجفي

الرحم.إلىتعادثم،المعملفى،بالنطفةالمبيض

والهويساتالقنواتمننظامالكاليدوئيةالقئاة

مورجلنفىتقعالتىالعذبةالمياهبحيراتمابينيربط

الغربيالجنوبفيلنهيبحيرةمنالقناةوتمتدبأسكتلندا.

ونسوأويشلوتشيببحيراتمارةالمرتفعةالمنطقةمخترقة

طولهويبلغ.الشرقيالشمالفيالبحريإنفرنيسسمانإلى

اليدصنعمنالقنواتمنكم35هناك.كمأ..نحو

مستوىعنم32القناةوترتفعهويسا.92والبشرية

الأهوسةسلسلةوتعرففيها.نقطةأعلىفيالبحرسطح

.نبتوندرجباسمبالبحرلوتشيبحيرةتربطالتىالثمانية

وتمأم،508عامتلفوردتوماسالقناةفيالعملبدأ

المقامفياليوموتستعملهام1847عامنهائياإنجازها

منقريباترسوالتيالترفيهوقواربالصيد،قواربالأول

الشاطئ.

القنال)جدول(؟الصين،البندقيةان!:الكيرى.القئاة

)الصين(.

وخليجكورنثخليجبينمائيكركورلتقئاة

كم،6القناةطولويبلغ.اليونانولمسطشرقىفىسارونيك

جزيرةشبةتصلالتيالأرضمنالضيقةالقطعةوتخترق

.الأخرىاليونانأراضيمعبيلوبونيساس

لينالقناةربطتوقد،اليولانفيضيقممرعبرطريقهاتشؤاكورنثقناة

التجارةتنميةفيالقناةساعدتوقدى.وتخلئهـارونيككورنثخليح

تحتاجه.بمااليولانعاصمةأثيناتزودالتيبيرأيوسميناءإلىتردالتي

وأكملتهاام882عامالقناةبناءفرنسيةشركةبدأت

قدنيرونالرومانيالإمبراطوروكان.أم8513عاماليونان

.م67عامكهذهقناةلشق4محاوأأولبدأ

عنالإنسانيتناول،طويلأنبوبالهضميةالقئاة

يبلغ.هضمهلمجمثمومن،الجسمإلىأيوصلهالطعامطريقه

فيأما.الإنسانجسمفيم9حواليالف،ةهذهطول

عادةتكونالهضميةالقناةفإناللحومأ!لمةالحيوانات

وتضم.الأعشابآكلةالحيواناتفيالقيتلكطمنأقصر

والمعدةوالمريءالبلعومثمأولأالفم:الهضميةالقناةأجزاء

النهاية.فىالغليظةالأمعاءثمالدقيتمةوالأمعاء

-
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ا!المم

البلعوم،ا
يإأآأ!لأ%%

لعليطةاءمعاالأا

قيقةلداءالأمعاا

شيملعاهـويهص!،إلىحلاأعام!الطعاءممرقماةالهضمةالقناة

.أمتار9حواليطوأطا

البلعومعضلاتتقومالطعامالإنسانيبتلععندما

الجداريةالمريءعضلاتتبدأثم2،المريداخلإلىبدفعه

المعدةوفي.المعدةإلىلدبالطعاممنتظمبشكلبالتقلص

جزئيا.هضماوهضمه،الطعامتليينعلىتساعدسوائل

تقومثمبالكيموس،جزئياهضمهتمأسذياالجزءويسمى

وهناك،الدقيقةالأمعاءإلىالكيموسلتدفعبالتقلصالمعدة

جدارومنوالكبد،البنكرياسمنالاتيةالسوائلتقوم

الدقيقةالأمعاءتقوم.الهضمعمليةباستكمالالأمعاء

بش!ولمزجهاليتم،والأمام،الخلفإلىالكيموسبضغط

الأمعاءفيالكيموستحريكعمليةتستمرذلكبعد.كامل

بالتمعج.العمليةهذهوتسمى،موجيةتقلصاتبولحماطة

المتوافرةالعناصرمعظمبامتصاصالدمويةالدورةتقوم

خلالمنوذلك،هضمهعمليةتمتالذيالطعامفي

نتوءاتمنمكونمخاطيبغشاءالمبطنةالدقيقةالامعاء

الزغاباتوتقوم.الزغاباتوتدعىبالأصاب!أشعبهدقيقة

.الامتصاصعمليةطريقهاعنتتمالتيالمساحةبتو!سيع

الأمعاءبطانةخلالالكيموسمنالسائلةالاجزاءوتمر

أنحاءجميعإلىتنقلومنها،الدمويةالدورةإلىالدقيقة

الماء،منيتبقىمابامتصاصالغليظةالأمعاءوتقوم.الجسم

منهاالتخلصفيتمالبراز،وهوالصلبةأجقايااأما.والأملاح

ا!لستقيم.طريقعنالجسمخارجإلى

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الفمالأمحاء

المريءالبلعوم

المعدةال!!سادص

الهصميالحهار

المشاريعأضخممنواحدةالملاحيةويلائدقئاة

سانتطريقمنمهماحزءاتكون.أس!ضديةاأعندسيةا

بينكم44بطولملاحياممراأغناةات!ضن.أسحرياأ!رلس

الصلةهونياجاراونهر.إيريوبحيرةأونتاريوبحيرة

الشلالاتولكن،البحيرتينهاتينبينأ!حيدةاالطبيعية

فائدةبلامائياممراالنهرمعظمتجعلالمائيةوالمنحدرات

تجارية.

إلىأونتاريوبحيرةعلىويلرميناءمنويلاندقناةوتمتد

منأعلىإيريوبحيرة.إيريبحيرةعلىكولبورنميناء

السفنرفعمنلابدولذام99بنحوأ:نتاريوبحيرة

منسلسلةطريقةعنهذاحدتوقد.الأهوسةباخمضها

بحيرةمنكلايربطالذيالمشروعأقيمأغد.أهوسةثمانية

القناةوبنت،أم982عامكطإيريوبحيرةأوشاريو

شكلعلى،الحكومةمنبمعونة،خاصةشركةالرئيسية

ويلرميناءغرب،دالهوسىميناءمنوامتدت.قروض

نهرعلىروبنسونميناءإلىأونتاريوبحيرةعلى،مباشرة

روبنسونميناءمنجنوباالمتجهةالسفنوتبحرويلاند.

علىجنوباتتجهثمنياجارا،نهرإلىويلاندنهربطول

.إيريبحيرةإلىنياجاراامتداد

روبنسونميناءمنللقناةامتدادإقامةالعاملونأتم

فىجرافيلى(،خليجبعدئذ)سميتكولبورنإلىجنوبا

.ام833سنة

وقتخلالأوسعمائياممراأصسفناصماعةأتصلبت

أونتاريوالانهيالتىالعلياكنداحكومةوتولتقصير.

كبيربشكلالقناةووسعت.أم983عامفيالمشروع

.أم887عامفيأكثرتوسعتثمأم،845عامبحلول

،بإصلاحاتالكنديةالحكومةبدأتأم219عامفي

القناةافتتحتوقد.الحاليةالملاحيةويلاندقناةعنهانتجت

.أم329عامأغسطس!6فيرسميا

منأصسفنالحماية،المائيالممرلطولتطويرمشروعتم

أرصفةلخدمة،ومصانع،مدنوأنشئت.العموديةالرياح

طنمليون06نحوالقناةتنقلالممر.هذالطولالشحن

أكبرتستخدمهاأنويمكنالبضائسنويا.منمتري
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تبحرأنالسفنوتستطيع.العظمىالبحيراتفىالناقلات

بالمقارنةفأقل،أوساعاتثمانيفيالجديدةالقناةخلال

القديم.المائيالممرفىالإبحاريستغرقهاساعةعشرةست

كمأ3نحووتوسيعلاستقامةمشروعبناءالعاملونأتم

وقناطرأنفاقبناءتطلبمما،أم739عامفي،القناةمن

.عدة

طريق.،البحريلورنسسانتأيضا:انظر

التيالأقنعةومعظم.الوجهيحمىأويخفيغطاءالقئاع

وفي.حيوانأوإنسانشكلعلىتكونللتئكرترتدى

فيوالمزاحللمرحالأقنعةهذهتلبس،الدولمنالعديد

أنواعاهناكأنكما.الخاصةوالمناسباتالتنكريةالحفلات

سبيل-على.مختلفةأغراضاتخدمالواقيةالأقنعةمنعديدة

منعينيهتحمىبمرشحةالقناعاللحامعامليلبس،المثال

.اللحامعمليةعنالنابخالكثيفالضوء

وأكلفيللتنكرالأقنعةالتاريخعبرالناساستخدم

الأقنعةتمنع،الوجهملامحوبإخفاء.المجتمعاتمعظم

وحعسب.وشكلهالمقنعشخصيةتمييزمنالاخرين

علىفقطتعمللاالأقنعةهذهفإنالقديمةالمعتقدات

سحرية.قوىتعطيهأنيفترضولكن،المقنعهويةإخفاء

ومن.الأرواحأوالالهةالأقنعةهذهبعضتمثلكما

الناسبلبسبدأتقدالأقنعةلبسعادةت!ونأنالمرجح

كانتربماالأقنعةهذهومثل.صاناتالحبلرؤوس

للتوفيقسحريةرموزاأوللتنكرإماالصعيدفيتستخدم

منتطورتقدالأقنعةتكونوربماالصيد.عمليةفي

نأافتراضعلى،ملونةبتصميماتالوجهتخلإفىممارسة

ية.سحمقوىلها

الخشبمنتنحتأو،الورقمنالأقنعةبع!شتصنع

وجلدوالأعشابالأقمشةمنأخرىتصنعكه،الحجر.أو

تحمل.والقواقعالأصدافأو،والمعدنالمدءهـبخالحيوان

ولكن،الحيوانأوللإنسانالحقيقيةالملامحالأقنعةبعض

ومتنافرالشكلغريبمظهراالمقنعتعطيأضرىأقنعةهناك

الفنيةالأشمكالالأقنعةمنعدديمثلكها.الملامح

متطورةحرفيةمهاراتعلىالأقنعةتحتويوربما.للمجتمع

رمزية.وتصميماتبألوانت!ونوربماجدا

أخرىلأغراضتلبسالتيالأقنعةالمقالةه!،5تتناول

أربعإلىالأقنعةهذهتقسيمويمكن.الوجهحمايةغير

احتفاليةأقنعةأ-الرئيسيةلاستخداماتهاونقامجموعات

أقنعة-4الموتوأقنعةالدفنأقنعة3-رحيةمىأقنعة-2

كما،الأنوأعهذهتتداخلوبالطبع.ناتجاوالمصالأعياد

في،المثالسبيلعلىالمقابرأقنعةمناذكثيرتستخدم

الا-شتفالية.الأغراض

اصماإمالترةقبلالصاخباللهوفترةأثناءالدولمنالعديدفيتلسبالألوانغنيةأقنعة

عاىالكرلفاليةالاحتفالاتوتشتمل.النصارىعندالفصحعيدويليهايوما،04وهيالكبير

الطبولقارعو.اسشوارعافيوالرقصوالمواكبالت!صيةالراقصةالحفلاتمتلالمهرجانات

سويسرا.،بازلمدينةفىكرنفاليموكبدييزحفونأعلاه

جسممعظمتغطيتنوراتلهاالأقنعةبعض

كولومبيامناليسارعلىالقناعيرتديها.م!

.الحديدةغينيابابوامناليمينعلىوالدي
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معتقداتمنوتطورتنشأت.الاحتفاليةالأقنعة

قوىفيتتحكمالآلهةبأنالبدائيةالمجتمعاتمنالعديد

أقنعةالمتنوعةالاحتفالاتفيالمقنعيزمعظمولبس،الطبيعة

الالهة.تلكتمثلبأنهايزعمونكانوا

قابلغيرلاسمهيجعلالقناعأنيزعمونكانواكما

فقدأنهلوكمايبدوفقدهذاوعلى،عليهوالتعرفللتمييز

الراقصونهؤلاءلبسوعندما.نفسهاالروحوأصبحهويته

قدالالهةأنالناساعتقدالأقنعةهذهمثلالاحتفاليون

روخاتمثلأقنعةالناسلبسماوإذا.حقيقةالحفلحضرت

.عديدةلأجيالبينهمتبقىالروحتلكقوةأنافترضمعينة

يقومآخررجلمحلهيحلالقناعلابسيموتأنوبعد

بارتدائه.

أسة،الشمماأمريكافىالهنديةاغبائ!!امعظماستخدمت

جمعيةأعضاءمنأ!اشجاكاناحتفالاتها.فيالأقنعة

فىالخشبيةالأقنعةايلبسونإركوويلهنودالمقنعةالوجوه

ممثلووكان.المريضشمفاءأولمداواةتقامالتىالاحتفالات

رجاليتابعهمكانماوغالباالقرىبزيارةيقومونالجمعية

بلبعم!يقومونإذ،القشريةالأوجهعليهميطلقمهرجون

شكلعلىالمضفورةأصذرةاقشورمنمصنوعةأقنعة

بينماالمقن!نبالزواربالترحيبالكباريقوموكان.جدائل

وجلين.مرعوبينالأطفالمعظميبقى

الغربىالشمالىالهادئالمحيطساحلهنوداستخدم

فىللبسهاقامواوقد.المتحركةوالجفونالفمذاتالأقنعة

إلىوالرمزللذلاا!ةأومعينةحيواناتتبجلالتيالاحتفالات

منتتكونقنعةالأتلكمعظمكانت.الحيواناتتلك

قناعمنيت!صنكانالخارجيالقناع.ثلاثةأوقناعين

يمثل-ثلاثياقناعايعتبرانالخارجيانوالقناعان-مزدوج

القناعطيالممكنمنكاناخر.حيوانأيأوطائرا

وجهيمثلالذيالقناعلكشفالخلفإلىالخارجى

.اللإنسان

القدرةالبشرلبعضبأنبالاعتقادالأقنعةهذهارتبطت

الأولىحالتهمإلىوالرجوع،حيواناتإلىالتحولعلى

منالعديدبنالباطلالاعتقادهذاسادوقد.أخرىمرة

فىالأقنعةيستخدمونالناسزالوما.المجتمعات

وغربالجديدةغينيابابوأمنكلفيالدينيةألاحتفالات

غربىوشمالالجنوبيةبأمريكاالأمازونومنطقةإفريقيا

للهنود،المثالسبيلعلى.الأمريكيةالمتحدةالولايات

خاصة،مراسمأواحتفالاتأريزوناشمالفيالهوبيين

تمثلأقنعةبلبسالرجالمنالراقصونيقومحيث

هذهأنالناسويعتقد.معينةالهةأوأسلافهمأوأجدادهم

تظهرالتيالكائناتتلكمنالزياراتتجلبالاحتفالات

كاشينا.اسمحضورهاعلىيطلقونأرواحشكلعلى

عفريتسقماع.وغريحهمتماعمةعيرأ!وأشكاملامحالألمعةاساممثير

صينىمسرحيوقماعاليسار()علىساررةوعيورأديابا،سريلاكا

بوذية.ديسيةمسرحيةدىالححيمموظف!يمثل(اليمين)على

هطولعلى،نظرهمفيتساعد،الكاشيناتهذهوكانت

تساعدبعفالأحيانوفىتنمو،الذرةوتحعلالأمطار،

الدخولوشكعلىالذينوالفتياتالصبيانانطلاقعلى

كاشينا.اسمأيضاالأقنعةهذهعلىويطهلقالرشد.سنفى

المنظرغريبةأقنعةالبدائيةالشعوببعضلبست

تلكمظهرأنواعتقدوا.الحربفىالملامحوعجيبة

العدو.بمحاربةستقومالالهةتمث!التي،الأقنعة

فيالأقنعةالاغريققدماءاستخدم.المسرحيةالأقنعة

الدينيةالاحتفالاتمننشأتالتي،الكلاسيكيةالمسرحية

والأبطالالالهةوالمطربونالراقصونمثلوقد.القديمة

الغضبعنللتعبيرأيضاالأقنعةواستخدمت.الأسطوريين

وذلك،الأخرىوالانفعالاتوالعواطفوالحب،والمرح

المسرحيةأحداثمتابعةمنالمشاهدينتمكنمنللتأكد

باستطاعةيكنولمكبيرةكانتالمسارحلأننظرا

ومن.بوضوحالممثلينوجوهتعابيررؤيةمنهمالكثيرين

تعملصغيرةصوتبمكبراتتزويدهاالحدشةالأقنعةفوائد

.كبيرةمسافاتإلىالممثلصوتنقلعلى

الأقنعةالصينيةالدرامااستخدمت،غابرةأزمنةمنذ

لونويؤدي،الشخصياتتصويرأووصففىللمساعدة

اللون،المثالسبيلعلى.المسرحيةفيمهمادروراالقناع

الأبيضواللونالخلصالوفيالشخصيمثلالأحمر

يطلقالمسرحيةالحفلاتمننوعهناك.القاسيللوحعش

الأقنعةاستخداممننشأتوقد.ا!لقنعةالمسرحيةعليه

عصرخلالالمومسيقيةالمسرحيةالمهرجاناتفيالتنكرية

استخدم.المقنعةالمسرحيةانظر:الأوروبيةالنهضة
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العديدنواسمعليهاأطلقواالتىمسرحيتهمفياليابانيون

مختلفة.عاطفةأوانفعالأيمثلمنهاقناعكل،الأقنعةمن

الأقنعةمنالنوعهذاأدى.الموتواقنعةالدفنأقنعة

المصريينقدماءوضع.المجتمعاتمنكثيرفيمهمادورا

القناعجعلواأو"محنطة"جثةمومياءكلوجهفوقالقناع

القناعهذايعينأنويفترضالمومياء.صندوقمنجزءا

منالتائهةالروحتتمكنبحيثالميتشخصيةأوهوية

.أخرىمرةبعثهيحينعندماجسدهاعلىالحصول

الاحتفالاتفيالأقنعةيستخدمونالناسزالوما

فيتقامالتيالسنويةالحدادمراسمفيبالموتالمرتبطة

بلبسالراقصونيقومأستراليا(.منقريبة)جزيرةأيرلاندنيو

أرواحعودةوتفترض.بعينهمميتينأشخاضاتمثلأقنعة

.الاحتفالأثناءالميتين

فيالأليوتيةالجزرفييعيشون)الذينالأليوتيونيضع

ذإ.موتهمبعدالناسعلىالأقنعة(الأمريكيةالاسكاولاية

الخطرةالومضاتمنالميتيحمىالقناعأنيعتقدون

الأنديزبجبالالهنديةالقبائلبعضتتبعكما.للأرواح

أيضا.العادةهذهالجنوبيةبأمريكا

لتحافظأحيائاالموتأقنعةتستخدمالغربيةالدولوفي

القالبمنالوجهويصنع.الميتالشخصملامحعلى

مناللزقاتأوللصوقالخارجيةالأشكالوتصنعالجصي

فانلودفيغقناعاالشهيرةالموتأقنعةومن.القالبهذا

.بونابرتونابليونبيتهوفن

الأقنعةهذهنشأت.والمهرجاناتالأعيادأقنعة

الهنديةالقبائلىوبعض.الدينيةالاحتفالاتفىالمستخدمة

فيالاقنعةهذهمثلتستخدمزالتماالشماليةأمريكافى

فيوالأعيادالمواكبفيالمقنعونويشاركالحصاد.أعياد

القديمالمصريالملكقناع.كتيرةلمجتمعاتبالسسبةمهمةالددننأقنعة

بعدصبوقدي،وجههلتقاطيعطبفاصنعقد،الذهبيأمونعنختوت

خشبي.بقناعموتاهموجوهألاسكاسكانمنالأليوتيوديغطي.وفاته

يرتدي،المتحدةالولاياتوفي.أخرىودولوالهندالصين

مختلفة.دينيةاحتفالاتؤكطالأقنعةالناس

أيضاويسمىاليابسةعبريحفرمائيمجرىالقئال

البضائعلنقلمهمةوسيلةالقنواتمتاستشول.القناة

السنين.الاؤ!منذوالمياه

قنواتهما:القنواتأنواعمنرئيسياننو!،نهناك

الكبرىالبحارالملاحةقنواتتربط.الريوقموارتالملاح!

وتنقلبينها.الانتقالمنالمراكبلتمكينببعفم!بعضها

ويطلقآخر،إلىمكانمنالمياهوالصرفالريقنوات

المقالةهذهتتناولوسوفالقناطر.فصققنواتعليها

الملاحة.قنواترئيسىبشكل

بينمتشابهتينمياهكتلتيالملاحةقنوأتتربطقد

بحيرةبينمختلفينمياهمجريتربطأومثلا"،بحيرتين

البحريةبالموانئالمحيطاتأيضاالملاحةتنواتوتربطونهر.

عليها.مباشرةوليسالمحيطاتمنبالفربتقعالتي

أجزاءهيالملاحةقنواتمنالكثيرفإن،د:لكإلىبالإضافة

يتمالتيالأنهارأيمختارةمجارنحومو-شهةأنهارمن

السدودمنبسلسلةمنهاللملاحةالصالحةالأجزاءربط

منالمراكبتمكنالإنشاءاتوهذه.اتالقنموأهوسة

الضحلةوالمناطقالشلالاتمجتنبةكلهاكالرفيالإبحار

-الكبرىالداخليةالمياهمجاري.الأخرىالملا-يةوالخاطر

ونهرالمتحدةالولاياتفيوأوهايوالى!ميسيبىنهريمثل

مجارنحوبالقنواتموجهةأنهارهي-باأور،فيالراين

مختارة

الأراضي.لريبالمياهأيضاالجافةالمناطقالقنواتتزود

المدنمنالصحىالصرفمياهلنقلبعضهااستخدامويتم

وفىبهولنداأمستردامفيعديدةقنواتوتوحد.الكبيرة

أخرىمدنوفيبإيطالياوالبندقيةبتاي!"ندبانكوك

مياهمجاريالحقيقةفيهىالقنواتهذهل!ت.مشهورة

اصطناعية.قنواتفيلتجريتحوياهاتمطبيعية

إلىمتر.،9منعمقهاحفراالقديمةال!شواتكانت

وبمرورمترا،21إلىمتر6.4منو!رضهامترأ،5

وأوسع.أعرضوالقنواتالقواربأص!جمحتالسنوات

21حواليأم419عامافتتاحهاتمالتيبف،قناةفعمق

أهوستهاعرضويبلغمترا251حواليوعرضهـطمترأ

.هـامت33لطحوا

الغالبفيالحديثةالقنواتتبنى.القنواتإنش،ءكيفية

والطرقالحديديةالسككبهاتبنىالتينف!مهابالطريقة

البلادفيمفتوحةأنفاقفىالقنواتهذه3بتجر.الحديثة

البلادفيالأوديةوعبرالسدودوعلى،التلالالكثيرة

التينفسهابالطريقةالأوديةالقنواتتعبروقد.المنبسطة
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ترلصا.السن!تآلافمندالمياهووالاسالبضائعلنقلاستخدمتالقنوات

سدإلا!هاتمالتىاعظمىااغاةاهيور!د.لبحيرةسوبيريرلحيرةاليمير(

الجسور.وهيوالطرقالحديديةالسككفيتستخدم

التلالفيالقنواتتجريوقد.المياهقنطرةانظر:

النفق.انظر:.الأنفاقبامشخداموالمرتفعات

تستخدمسو!التىواشوارتالسفنحجميحدد

بحيتالقنواتتحفرعاموبشكلوعمقها.عرضهاالقناة

هذهيستخدمسوفمركبأثقلتحتالماءعمقيكون

القنواتمعظموتكون.أدنىكحدمترنصفالقناة

أحدهمايتجاوزكبيرينمركبينلمرورالكفايةفيهبماعريضة

الأنهارقنواتعمقمنالرافعاتوتزيد.القناةداخلالآخر

.مختارةمجارنحوالموجهة

انحداردرجاتللقخاةيكونأنيمكنلا.القناةأهوسة

الممكنمنلكن،والطرقالحديديةالسككفيهيكما

إلىيرتفعأووادمستوىإلىالقناةمستوىينحدرأن

تكونأنالممكنومن.القنواتأهوسةبوساطةتلمستوى

أعلىجزءكل،المستوىمحتلفةأجزاءالأهوسةذاتللقناة

بينيفصلبالمياهمملوءحوضالهويس.يليهالذيمنأقلأو

أعلىمستوىفىخرسانيةأوصخريةجدرانوله.جزءين

طرفكلفيويوجدالعليا.الأجزاءفيالماءمستوىمن

منوللمرورالماء.بمرورتسجحلابوابةالهويصرأطرافمن

حوضالمركبيدخلأعلىمستوىإلىمنخفضمستوى

الطرففيالتيالخلفيةالبواباتتغلقث!االهوي!،

فتحيتمذلكبعد.المركبدخولبعدالمنخفض

)ع!-الكمدية-الأمريكيةالحدودع!الموحودة-الحديتةأحسواقوات

الصير.فىكلم0061هسالةتمتدايسار(ا)ع!قر:دعده

المستوىمنالمياهفتتدفقالحوضفىالتيالصمامات

تفتحذلكبعد.المستوىذلكإلىالمركبالمرتعلريخع

طريقه.المركبفيشقالمرتفعأطرفافيانتىالموابات

إلىمرتفعمستوىمنالانتقالمنالمركب:لتمكهب

حتىالحوضمنالماءتصرلفيتممنخفضمستوى

الجديد.المستوىإلىالمركبينخفض

القنواتأهوسةاخترعواالصينيينأنالخبراءيعتقد

أولبناءتملقد.م849عامرأسيبشكلتنفتحببوابات

وينسب.أم373عامهولندافيباوروباقخاةهويس

الأخيرةالسنواتفيأفقيبشكلتنفتحالتيالبوابةاختراع

دافينشي.ليوناردوإلىالميلاديعشرالخامسالقرنمن

ببواباتمزودةالقنواتمعظمليوناردو.،دافينشيانظر:

لهاالمهمةالقنواتبعضولكن.أفقيبشكلفتحهايتم

مزودةالقنواتوبعض.رأسيبشكلتنفتحبوابات

آخر.إلىمستوىمنوالماءالمركبترفعاشتيبالرافعات

النهر،تيارلتخفيفأيضاالقنواتاهوسةتبنىقد

أسهل.بشكلللملاحةصاطاالنهري!صنالطريقةوبهذه

توفر.العالمفيالقنواتأهمهما.والسويسبنماقناتا

أهميتهمابرزتوقد،مختصرةملاحيةطرقامنهماكل

الدولية.والسياساتالعسكريةالشؤونفيجليبشكل

المحيط-أم419عامإنجازهاتمالتي-بنماقناةتربط

حواليطولهامسافةوتمتد.الهادئبالمحيطالأطلسي
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السفينةتتحرككيف

القناةهويسخلالمن

تأتيالذيالأدنىالمستوىإلىالقناةهويصفيالماءمستوءطينزلأعلىمستوىإلىأدلىمستوىمنالسفينةلتحريك

العلويالماءمستوىالماءارتفاعيبلغأدإلىبالمياهيسالهمويملأ،الأدلىللمستوىالموصلةالبوالةتغلقثم،السفينةمنه

المستوىنحوالسفينةمرورإلىالأمريحتاج،عسدما.السفينةليهالتمرالعلويالماءلمستوىالموصلةأبوابهوتفتع

العملية.تعكسللماءالأدنى

خليجإلىالأطلسيالمحيطعلىليمنخليجمنكم08

فيحركةالقنواتأكثروهى.الهادئالمحيطعلىبنما

سنويا.سفينة21).00حوالىبنماقناةعلىويمر.العالم

مدينتيبينالبحريالطريقمنبنماقناةتختصر

الأمريكيةالمتحدةالولاياتفيفرانسيسكووساننيويورك

التيالسفنتضطرالقناةوبدون.كما2لأ006منأكثر

لأمريكاالجنوبيالرأسحولللمرورالمدينتينبينتنتقل

الحربأثناءاستراتيجيادورابنماقناةأدتلقد.الجنوبية

القواتبتمكينوذلكام(-459ا)939الثانيةالعالمية

ألمحيطينبينوسهولةبسرعةالانتقالمنالأمريكيةالبحرية

والأطلسي.الهادئ

فتمتدام986عامإنجازهاتمالتي-السويسقناةأما

وبينمصرغربيشمالبورسعيدبينكمأ09حوالي

وهيالأحمرللبحربحريلسانهوالذيالسويسخليج

والبحرالأحمرالبحربينمباشرةبالانتقالللسفنتسمح

وآمميا.أوروبابينمهمامائيارابطاوتعمل،المتوسطالأبيض

منكم9و005حواليالقناةتختصرالمثالسبيلفعلى

القناةبدون.المتحدةوالمملكةالهندبينالبحريةالرحلات

مستمرايزاللاالحجريالفحملنقل.للقنواتالت!أريالاستخدام

ويوركشاير.شفيلدبينالملاحةفيإنجلترافي
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الساحلاجتيازإلىالدولتينبينالمتنقلةالسفنتضطر

عامفىاخارقةاالسفنأغلقتلقدلإفريقيا.الجنوبى

السويسقناةالإسرائيليةالعربيةالحربأثناءأم679

القناةفتحمصروأعادتوأوروبا.اسيابينالحركةوتعطلت

.أم759عامفي

تاريخيةنبذة

السنين.آلافمنذواستخدموهاالقنواتالناسبنى

علىشلالحولملاحةقناةالقدماءالمصريونأنشأفلقد

نفسهالوقتوفي.سنة000/4منأكثرمنذالنيلنهر

المنطقةفيمياهونقلملاحةقنواتالبابليونبنىتقريبا،

القناةبناءالصينيونبدأ.والفراتدجلةنهريبينالخصبة

إلاتكتملاس!ا:اعنالميلاد،قبلالسادسالقرنفىالعظمى

.الميلاديعشرالثالثالقرنفي

الثانيالقرنينفيالمهمةالأوروبيةالقنواتأنظمةبناءتم

الانتضملالتىالمنطقةفىالميلاديينعضروالثالثعضر

اكتملالتى-ميديدوقناةأصبحتلقدوهولندا.بلجيكا

فلقدفرنسا،فىمهفامائياممرا-أم681عامبناؤها

إلىسيتفيالمتوسطالبحرمنالانتقالمنالسفنمكنت

حجمهاانإلا.الجارونونهربتولوزمرورابيسكايخليج

والمقلالصغيرةللصنادأ!إلابالملاحةيسمحلااليوم

فقط.السياحي

أطملاحةصالحةقمواتتمتلكانوأيرلندا.بريطانيا

استخدامويتمكما.005.2حوالىإلىطولهايصل

فىويوجد.فقطالسياحيةالزوارققبلمنمعظمها

كم.032حوالىطولهايصلقنواتأيرلنداجمهورية

صالحةالأيرلنديةالجمهوريةقنواتنصفحواليوتعتبر

القناةوتعد.التجاريالنقلتتحمللالكنللملاحة

الأيرلندية.الجمهوريةقنوأتأشهرالعظمى

بريطانيا.فيالقنواتأكبرللسفنمانمثسشرقناةتعد

السفنقنواتوتشمل.ميرسىبنهرمانشسترتربطف!

وتربط.الكاليدونيةوالقناةللسفنوشاربنزجلوسترقناة

صالحامائياممرالتشكلالبحيراتالكاليدونيةالقناة

دوراالانالقنواتتؤدي.الشماليةأسكتلنداعبرللملاحة

البريطانى.الاقتصادفيفقطصغيرا

ملكابريطانيافىللملاحةالصالحةالقنوأتمعظمتعد

القطاعلكن.البريطانيةالمائيةالقنواتهيئةوتديرها،للدولة

تربطواتر.بريدجوقناةللسفنمانعثسشرقناةيمتلكالخاص

القنواتبعضوتأخذ.مهمةأنهاراإنجلترافيعديدةقنوات

التايمزونهرسيفرنونهرميرسىبنهرشصلصليبشكل

ميرسينهرالأخرىالقنواتبعضوتربط.ترينتونهر

وكالدر.إيريبنهري

المياهلنقلوقنواتأنفاقالبريطانيةالقنواتفىتوجد

إلىبالنظرالأخرىالدولفىالموجودةمنأكثروأهوسة

البريطانيةالقناةفىنفقأطوليقع.الإجمالىالقناةطول

بمقاطعةبليسورثفى-العاديالاستعمالقيديزالولا

نفقطولويبلغ.مترا49272طولهويبلغ،نورثامبتون

بريطانيالقناةتابعنفقأطوليعدالذي-إيدجستاند

مقاطعةفيالبينانينزعبرويمتدمترا،5لأ012حوالى

سنواتمنذالنفقهذااستخداميتمولم.الغربيةيوركشاير

الميلاديالعشرينالقرنمنالثمانينياتفيل!ش.عديدة

تمالتيالخططمنجزءاإيدجستاندنفقفتحإعادةصارت

تقع.الضيقةفيلدهدرزقناةفتحوءأعادةنترميمإعدادها

ويستندكلويد.بمقاطعةسيلتبونتفىمعلقةقنطرةأكبر

قناةيحملحجرياعمودا18علىاطقناةالحديدىالحوضر

.دينهرفوقمترأ38لانجولين

قناةعلىإيستهامفىالموجودالكبيرالهويسيعد

لهذايمكنبريطانيا.فىقناةهويسأكبرللسفنمانشستر

183إلىطولهايصلالتيالسفنمعيتعاملأنالهويس

هيرفوردفيتاردبيجيوفىمترا.42وعرضهامترا

قناةمستوىهويسا03منتتكونسلسلةترفعوورستر

مترا.66حواليوبرمنجهاموورستر

وقدام،742عامأيرلندافيرئيسيةقناةأولأنجزت

فيبالبحرالشماليةايرلندافىنياغبحيرةتربطكانت

الفحملحملبريطانيافيالأولىالقحواتسيت.نيوري

بنى.الصناعيةالمدنإلىالمناجممنقليلةبتكلفةالحجري

ورسليفيمناجمهبينقناةواترلبريدجالثالثالدوق

.ام761عامواتربريد!قناةفتحتم.الوسطىومانشستر

كثيرا.طولهازيادةتمتبعدوفيما

قنواتشكلعلىتبنىالأولىالقنواتكانت

المتساويةالمناطق)أيالأرضتتئمناسيبمناسيب

لابناؤهاوكانالبحر(.سطحمستوىفوقالارتفاع

فيماالقنواتبناءتم.ملتويةتتئطرفالكنهاكثيرايكلف

وفيأكثر،وأنفاقوبجسوراستقامةأكثرخطوطعلىبعد

واالمائلةالمستوياتتستخدمالتلالكثيرةالمقاطعاتبعض

عليهاتحملمنحدرأتالمائلةوالمستوياتالمصاعد،

أمااخر.مستوىإلىواحدةقناةمستوىمنالمراكب

مستوىمنالمراكبفيهاترفعمياهخزاناتف!المصاعد

اخر.مستوىإلى

أم84و.أم761عاممطبينالقنواتمنالعديدبنى

للملاحة،صالحةمائيةممراتتمتلكبريطانياكانتعندما

جيشبأيديالقنواتبنيت.كم6؟84.إلىطولهاويصل

عملهم.فيبالالاتيستعينونكانواماونادراالعمالمن

الداخلية.للملاحةطرقابنوالأنهمبالملاحينوسموا
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القنواتبنواالذينالمهندسينأشهرضمنمنكان

تيلفورد،وتوماس،جيعسوبووليمبريندليجيمس

يكنلمدادفورد.وتوماس،رينيوجون،أوتراموبينجامين

القنواتبدونممكناأمرابريطانيافيالصناعيةالثورةنجاح

الصنع.تامةوالبضائعالثقيلةالخامالموادمعظمنقلتالتي

أدى،الميلاديعشرالتاسعالقرنمنالأربعينياتفيولكن

فىالمرورحركةفىانخفاضإلىالحديديةالسككانتشار

البضائعنقلالحديديةالسككبامكانكانإذبمالقنوات

.القنواتمنأكبرالمسالكمنشبكةوعلىأسرعبشكل

حركةتحملجداقليلةبريطانيةقنواتبمكاناليوم

المسالكعلىويحافظاقتصاديا،مفيدبشكلتجاريةمرور

لتزويدأوالمياهلتصريفأوالترويحلأغراضالأخرىالمائية

الأسماكصيدالناسويستطيعبالماء.الصناعيةالمناطق

التيالقنواتفيالمستأجرةبالقواربأوبهمبقوا!والطواف

القنواتبعضفتحأعيدومؤخرا.التنزهإ؟جلعليهايحافظ

.اسقللزواالمهجورة

أكم،0/75حواليبلجيكافىوهولندا.بلجيكا

والممراتالقنواتمنكم007.6-خواليهولنداوفي

تمالتيالبلجيكيةالمدنتشمل.للملاحةالصا!سالمائية

بروجز،البعضوبعضهاالقنواتبوساطةبالبحرربطها

السفنولمحامكانونامور.،وغنت،وزشارلروي،وبروكسل

قناةاستخداممتريطن01؟...إلىحصولتهاتصلالتي

تيرنيوزيز،.غنت

المترابطة.القنواتمنومتشابهمعقدنمطمولندافىيوجد

خلالمنأمستردامإلىالكبيرةالمحيطات!،برةالسفنتصل

هولندافيالأخرىبعفالقنواتوبإمكان.الش!البحرقناة
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طن2).00إلىحمولتهاتصلالتيالمراكبتتحملأن

وهولندابلجيكامنكلفىالقنواتتستخدمولا.متري

المنخفضة.المناطقمنالمياهلتصريفبلفقطللنقل

البحيراتإلىالوصولالكبيرةالسفنتستطعكندا.

لورلصرسانتطريقباستخداممونتريالطريقعنالكبرى

الأمريكية.المتحدةوالولاياتكندافييقعالذيالبحري

قئاطراالمتحدةالولاياتمع!بالتعاونكنداوشيدت

منواحدةكندافىالأخرىاالقنواتوتشمل.البحري

للسض.ويلاندشقماة(ماريسانت)سولتسوقنوات

سانتانظر:نياجارا.شلالاتللسفنويلاندقناةوتتجنب

طريق،البحريلورنس

امتدادعلىتجريالتي-الكبرىالقناةتعد.الصين

الصين.فىقنالأهم-وتينشسينتشوهانغبينكمأ0076

حوالىطولهايصلقنواتفرنسافييوجدفرنسا.

السابعالقرنفىالقنواتأولبناءتموقد.كم8و...

وألانجويدكقناةعملمنالانتهاءتمكما،الميلاديعشر

أصبس!صايابخليجالمتوسطالأبيضاالبحرتربطالتيميدي

الرئيسيةالأنهاراالأخرىاالقنواتوتربط.م2961عام

القنواتبوساطةأ!الانتقاا!م!شمنجعلتبحيث

الأبيضأجحراإلىفرنساشرقىوشمالشماليمنوالأنهار

بالقنواتالفرنسيالقنواتنظامربطوتم.المتوسط

نأالفرنسيةالقنواتلبعضيمكن.والالمانيةالبلجيكية

.متريطن372.1إلىحمولتهاتصلمراكبتتحمل

قنواتبناءفيالثانيةالعالميةالحرببعدالعملبدأولقد

فيالأخيرةالوصلةلتشكلقديمةقنواتوتحسينجديدة

المراكبيمكنلحيثللملاحةصالحعرلضبحريطريق

بينالتنقلمنمتريطن3721.إلىحمولتهاتصلاكتي

روافد)أحدسونالقنواتإحدىتربط.وبلجي!باريس

مارسيلياميناءأخرىقناةوتربط.الراينبنهر(الروننهر

كما.5.6إلىطولهيصلبنفقمروراالرونبنهر

تربطالتيالمهمةالقنواتمنشبكةألمانيافيألمانيا.

فيزرونهرالراينونهرالأودرونهرالأيمزونهرألبهنهر

تجريالتىلاندميتلقناةالشبكةوتشمل.ببعضبعضها

المائية.برلينممراتنظامإلىالرورمنألمانياشماليعبر

الشمالبحرتربطالتيكيلقناةالأخرىالقنواتوتشمل

لبحربرلينتربطالتيهوهينزوليرنوقناة،البلطيقببحر

العملالثانيةالعالميةالحرببعدالمهندسونبدأ.البلطيق

تصلالتيالمراكبلتستوعبجديدةقناةإنشاءعلى

اشئيسيأصهراتربطوهي.متريطن372/1إلىحموأضها

لهذهخططوالقد.الدانوببنهرمجاريهحددتالذي

عبرللملاحةصالحواسعمائىممرمنجزءالتكونالقناة

الأسود.والبحرالشمالبحربينأوروبا

أليابسةعبرضيقاممراكورنثقناةتشق.اليونان

البلاد.بوسطالبيلوبونيساسوتربط

يصلللملاحةصالحةوأنهارقنواتروسيافيروسيا.

الفولجا-قناةوتمكن.الأميالمنآلافعدةإلىطولها

العملانتهىوالتي-كم085إلىطولهايصلالتىالبلطق

منالانتقالمنالكبيرةالمراكب-ام469عامفيها

الأوروبية.روسياك!عبرالجنو!إلىأحتممالا

الانتقالالمتولمحطالحجمذاتأصسفنالمامكانالسوبد.

فانيرنبحيرةتربطالتيجوتاقناةباستخدامأسسويداعبر

كاتيجات.وبحرالبلطيقببحرالأخرىوالبحيرات

فيسفنقناةأولبناءتم.الأمريكيةالمتحدةالولايات

فيكونكتيكتنهرعلىأم397عامالمتحدةالولايات

التي-نيويوركفيإيريقناةوفتحت.ماساشوسيتسولاية

للسفنالعظمىالبحيراتمنطقة-ام825عامإنجازهاتم

جعلعلىأيضاساعدتوأغد.الأطلسيالمحيططريقعن

أدىذلكإلىبالإضافةأطبلاد.الماليالمركزنيويوكمدينة

البلاد.فيالقنواتبناءفىهائلةثورةإلىإيريقماةنجاح

منالثلاثينياتفيالحديديةأ!سككابدأتأخرىجهةمن

وسيلةالقنواتمحلتحلالميلاديعشراضاسعاأ!ردا

منوأصبح.المتحدةالولاياتفيالبضائعلنقلرئيسية

منأسرعالحديديةاسم!طثبوساطةالبضائعنقلالممكن

القنواتتزاللاذلكمنبالرغم.القنواتبوساطةنقلها

فىالبضابخاصةشحنفيمهمادورااليومتؤدي

.الاخرىال!وروبيةوالدولبلجيكا

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

لص،يووهاأ

قاة،ييرإ

قناة،لنما

يأسا

طريئ!،الحريلورصسالت

قواتسو،

الداخلىالماكطالطريق

السوي!قناة

كورلتقاة

الملاحيةويلاندقماة

المياهقمطرة

قناةكيل،

الأطلسيلساحلالمائيالممر

هولسدا

يربطوفرنسا.إنجلترابينمائىممرالإئجليزيالثئال

ماطولهيبينحيث،الشمالولحرالأطلسىالمحيطبين

أكم،6و.كم35بينعرضهويتراوحكم،563يقارب

دوفرمدينةبينالواصلوهو-فيهجزءأضيقويسمى

القناليعتبردوفر.مصيئ-الفرنسيةكاليهومدينةالإنجليزية

البواخربحركةازدحاماالمائيةالممراتأكثرمنالإنجليزي

مركبة006عنمايزيدعبابهيمخرحيث،العالمفي

تنقلحيثدوفرمضيقعبروذلك،يومكلبحريةوسفينة

إنجلترامنوالسياراتالمسافرينالمائيةوالحواماتالمعديات
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وبليموثدوفرمنكلوتعتبرفرنسا.إلىالقنالعبر

علىالرئيسيةالموانئمنوساوثامبتونوبورتسماوث

سيرمر-باولونتعتبربينماللقنالالإنجليزيالساحل

المهمةالموانئمنولوهافروديبيوشيربورجوكاليه

الجزروشضمن.للقنالالفرنعسيالساحلعلىالموجودة

قربالوأقعةالبريطانيةالقنالجزرالقنالفيالموجودة

الساحلقربالبريطانيةوايتوجزيرة،الفرنسيالساحل

.اللإنجليزي

فيصعوبةالإنجليزيالقنالفيالبحريةالسفنتحابه

الشمالبحرمنالقادمةالمائيةالتياراتتلتقىحيثاجتيازه

وتسبب.القنالهذافىالأطلسيالمحيطمنالاتيةوتلك

هذافيالملاحةصعوبةالشديدةوالرياحالتياراتهذه

كانتاوبريطانيافرنسابأنالجيولوجيينمعظمويعتقد.القنال

منخفض،مستوىذأتيابسةبأرضالماضيفيتتصلان

ويعتقدوناسنة،.،...قبلالجليديالعصرفىذلك

الجليدهذامنهائلةكمياتذابت،سنة7...قبلبأنه

الواصلةالمنطقةهذهوغمرتالبحرمنسوبرفعإلىأدت

.الإنجليزيبالقنالالانيسمىمامشكلةالدولتينبين

فشلفمثلا،طويلةلمدةالغزومنإنجلترأالقنالحمى

الميلاديعشرالسادسالقرنالأسبانىالأرماداغزو

الميلاديعشرالتاسعالقرنفينابليونحملةوفشلت

الحربخلالبريطانياعلىهتلرشنهاالتيالسفنوحرب

واحتلالالقنالاجتيازفيجميعهافشلت،الثانيةالعالمية

كانالميلاديعشرالتالممعالقرنبدايةومنذهذاإنجلترا.

حيث.الإنجليزيالقنالتحتنفقببناءخاصاهتمامهناك

الأولالتصميمماثيوألبرتالفرنسىالتعدينمهندسقدم

.أم208سنةوذلكالنفقهذالبناءاللازمةوالخططات

عنوفرنسابريطانيامنكلأعلنتام869سنةوفي

مضيقتحتللقطاراتنفقإنشاءفيالعمللبدءخططها

لنقلخاصةقطاراتتقومبأنالخططتتضمنحيثدوفر

لاستخدامخططكما.النفقهذاعبروالحافلاتالسيارات

بدأت.النفقهذاخلالالمسافرينلنقلخاصةقطارات

فيالنفقفيالعملوانتهىأم،879سنةفيالحفرأعمال

لحملخاصةقطاراتالنفقإدارةوجهزت.أم499مايو

الركابقطاراتوبدأتوالشاحناتوالحافلاتالسيارات

وكان.العامنفسمنبدءاخدماتهاتقديمفىوالبضائع

للسنواتثاننفقإنشاءعلىام869سنةاتفقاقدالبلدان

.الميلاديوالعشرينالحاديالقرنمنالأولى

فقد،للسباحيندائماتحدئاالإنجليزيالقناليمثل

سباحةالقنالعبوروبماثيوالبريطانيالسباحاستطاع

وفرنسابريطانيابينالمسافةوقطعام875سنةفيوذلك

،أم269سنةوفى.دقيقة45وساعة21قدرهزمنفى

إمرأةأولإيدرليكارولينجيرترودالأهـريكيةأصبحت

41فىوذلكإنجلتراإلىفرنسامنس!!احةالقنالتقطع

وفى.كارولينجيرترود،إيدرليانظر:.د،نيقة93وساعة

زمنادينليبنيالأمريكيالسباحسجلأم789سنة

فرنساإلىإنجلترأمنسباحةالقنالبقطعه،وذلكقيالمميا،

مأ819سنةوفي.دقيقة4و.ساعات1مقدارهبزمن

القناليقطعشخصأولإريكعسونجونالأمري!يأصبجع

منوعادإنجلتراإلىفرنساومنفرنساإلىإنجلنرامنسباحة

السباححطمأم879لممنةوفيفرنسا.إلىإنجلترا

مضمارفيعديدةعالميةأرقامارشفيبليبالنيوزيلندي

يقطعسباحأسرعلقبحملوقد.دورات!لثلاثالسباحة

زمنخلالوبالعكسفرنساإلىإنجلترامنسباحةالقنال

إنجلتراإلىفرنساومن،دقائقوعشرهـ،عةأ6مقدأره

وفي.دقيقة62وساعة02مقدارهمنأفيوبالعكص

82قدرهبزمنسباحةالقنالقطعوالأخيرةالثلاثيةالجولة

بفارقإريكسونعلىرلقتفوقحيث.دقيقة12وساعة

مأ889سنةفى.ساعات01مقداره،اجماليزمني

دوفرمدينةمنديفيريتشاردالإنجليزيالسبابملممجل

القناليقطعسباحلأسرعجديداقياسيارقص،الإنجليزية

ثمانيمقدارهزمنفيوذلكإنجلتراإلىفرإحسامنممباحة

مضيق.دوفر،انو:.دقائقوخم!!ساعات

منمجموعةعلىيطلقاسمالقنالجزرر.صالثئال،

وتليهاجيرسيالجزرهذهوأكبر.الإنجليزيالقنا)،فيالجزر

وبركهاو،ألدرنيفهيالجزرباقيأما.غيم.نزيالحجمفي

وساركالكبرى)ساركوساركولهاووجثاوهيرمبرهاو،

(.الصغرى

الشهيرةوغيرنزيجيرسيأبقارموطنهيرالجزوهذه

منالجزروتعتبر.العالممنكثيرةأنحاءإقإتصدرالتي

منكبيراإقبالأتلقىالتيالبريطانيةال!مياحيةالمنتجعات

فيها.اقتصادينشاطأهموالسياحة.السائحين

الحكمونظامالسكان

الجديدةالتجاريةالأعمالبعضالقنال-جزرجذبت

المنخفضةالضريبةنسبةبسببإليها،الأشص،صوبعض

.%02تتعدىلاالتي،والأشخاصالشركاتدخولعلى

جيرسيإلىالانتقاليودونالذينالمتقاعدينفيويشترط

أما.بريطانيجنيه001!...عنالسنويدخلهـميقلألا

أدنىحديشترطفلاغيرنزيفيالجددللمفمينبالنسبة

المنازلمنواحدشراءمنمنهملكللابدلكن،الدخلمن

قيودلاسوقفيتباعوالتي،منزلألفيعددهاالبالغ

.ساركجزيرةفيدخلضريبةأيةتفرضولاعليها.



جزر،للقناا435

ويتكلم.الإنجليزيةاللغةالقنالجزرأهليتكلم

اللغةمنمحليةلهجات،جيرسيفيوخاصة،بعضهم

النورمندية.الفرنسية

ميناؤهاوجيرسىجزيرةعاصمةهليرسانتتقع

وهوبيترسانتميناءويقع،الجنوبىالساحلعلىالرئيسي

أسشرقى.االساحلعلىاشئيسيوميناؤهاغيرنزيعاصمة

قربتقعالتىآنسانتهيألدرنىفيالوحيدةوالبلدة

.الجزيرةمنتصف

لكنها،البريطانىللتاجالقنالجزرتتبع.الحكمنظام

منطقتينإلىتنقسماوهي.المتحدةالمم!صةمنجزءاليمست

جيرسىمنطقةوتتالف.بيليوكمنهماكلتدعىإدارشين

والشعابالجزيراتمعالاسمنفستحملالتيالجزيرةمن

الجزرجميعمنغيرنزيمنطقةتتألفبينمالها.التابعة

المأمور،المنطقت!تمنكلفىالحكومةويرأس.الأخرى

هذينبتعي!تالملكويقومالمأمور.وكيلويساعده

المسؤولين.

قوانينتتبنىوقد.الذاتيبالحكمالقنالتتمئجزر

الأحيانبعضوفي.الأحيانمنكثيرفىالمتحدةالمملكة

إلىالبريطانيةالقوانينتطبيقبامتدادقراراالمجلسيتخذقد

.القنالجزر

،الطبقاتوألدرنىجيرسىبرلمانيمنكلويدعى

وعلى،التداولطبقاتاسمغيرنزيبرلمانعلىويطلق

الطقاتكلمةوتأتى.الرئيسيةالدعاويساركبرلمان

القانون:الثلاثالطبقاتعلىتطلقالتىالكلمةمن

أجريتأل!صلاحاتبعضلكن.والشعبوالكنيسة

يقتصرالمجلسفىالتمثيلوأصبحأم،489عامفي

القنالجزرتشريعاتتتطلبالعادةوفى.الشعبعى

مجال!سلجانوتقوم.لل!لكالاستشاريالمجلسموافقة

بسلطاتوتتمتعللجزر،الحكوميةبالإدأرةالطقات

فرعية.

هماوغيرنزيجيرسىفيالرئيسيتانالعدلومح!صمتا

ويساعده،أغاضيابدورالمأمورويقوم.الملكيتانالمحكمتان

المحلفين.اسمعليهميطلقمنتخبونممثلون

بها،خاصبريدينظامالقناللجزر.البريديالنظام

فىالبرلمانيةالمجالسوتنظمباسمها.طوابعتصدروهى

بأكملها.البريديةالحركةالجزر

ساركفيالإداريينالمسؤولينكبيرعلىويطهلق

تولتإذاديمأورجلأكانإذاسنيورالتقليدياللقب

ساركفيالبرلمانرئيسيسمىكما.امرأةالمنصب

الوسطى.القرونإلىالألقابهذهوتعود.سنشال

.ساركفيالمفعولساريةإقطاعيةقوانينعدةولاتزال

.لإقطاعا:نوا

لاقتصادا

الخدماتمندخلهامنكبيرجزءعلىالجزرتحصل

وتشمل.الحسياحةمنأو،المصارفكخدمات،المالية

حياكةالقنالجزرفىالخفيفةالاقتصاديةالصناعات

نأكما.والإلكترونياتالفخاريةوانىالأوصنعاللابس

.كبيرةبأهميةتتمتعالزراعة

منها،المنتجاتمنكثيرةأنواعاالمزارعونيزرع

جيرسىوفي.والفواكهوالأزهارالمبكرةالبطاطس

حليماتنتجالأبقارمنسلالاتالمزارعونهجنوغيرنزي

علىالمحافظةتمتوقد.الزبدةدسمامنعاليةبنسبةيتميز

منأخرىسلالاتأيةاستيرادبمنعالسلالاتهذهصفاء

.الأخرىالمهمةالنشاطاتمنالسمكصيدويعدالأبقار.

خدماتالقنالجزرفيتتوفر.والاتصالاتالنقل

وكذلكوأيرلندا،بريطانيافىالمطاراتمنكثيرإلىجوية

بينتربطنظاميةجويةخدمةوتوجدوأسبانيا.فرنساإلى

الطائراتمنخطيوجدكما.وألدرنىوغيرنزيجيرسى

مالووسانتوساركوألدرنيوغيرنزيجيرسىبينالمائية

بفرنسا.بريتانىفى

بصورةإنجلترابمالقنالجزرالبحريةالخدماتوتربط

وغيرنزيجيرسيالمعدياتتربطالسنةمدارفعلى.رئيسية

إنجلتراساحلعلىوبورتسماوثويموثمينائيبم

والبضائع.والعرباتالركابالمعدياتهذهوتنقل.الجنوبى

الوأقعةالموانئمعالجزرتربطللركابخطوطأيضاوتوجد

إلىالموصلالخطلكن،القريبالفرنسىأصساح!ىأعلى

.العاممدارعلىالمستمرأ!حيداالخطهومالوسانت

ولكن.الأقلعلىواحدةسيارةأعائلاتامعظموتمتلك

ساركفيبهاالمسموحالمحركاتذاتالوحيدةالمركبات

الزراعية.الجراراتهي

بعض،مستقلةشمركةوهى،القنالتلفازشركةوتبث

جيرسيفياستوديوهاتهافىالمصورةالمحليةالبرامج

إذاعةمحطةالبريطانيةالاذأعةلشركةأنكما.وغيرنزي

وغيرنزي.جيرسيمنكلفىمحلية

موجزةحقائق

.الدستوريالملكىأضظاما:الحكمنظام

سانت،غيرنزيبيتر،سانتمياء،حيرسىهلير،سات:المدنأكبر

ألدرفط.،اد

الإنجليرية.:الردمميةاللغة

.2كمأ59:المساحة

البحر.سطحفوقمترا041:بوليحليحصحور:ارتفاعأعلى

نسمة،462.451(سارك)لامششاءام9!اتعداد:السكان

.(نسمة055بساركسكالىعدد)ويقدر

والأزهار.والخضراواتالأبقار:الرئيسيةا!لتجات
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والترفيهيةالسياحيةالمعالم

جيرسيتشتهركماأزهارها،بجمالالقنالجزرشميز

أويوليوفيعامكليعقدالأزهارمعركةيدعىبمهرجان

هلير.سانتفىالبحريةالجبهةعلىأغسطحر

تطلتلهضبةعلىالمقامةأورغويلمونتقلعةوتعتبر

رائغامثالأ،الشرقيجيرسىساحلعلىغوريعلى

إلىتاريخهاويعود.الوسطىالعصورمنألمحصنةللقلاع

الزوارتجذبالتىالأخرىالأماكنومن.أم092عام

هوجوفيكتورقامبيتر،حيثسانتميناءفيهوتفيلمنزل

البؤساء.روايتهبكتابة

ورياضةالجميلةالجزربشواطئالكثيرونويتمت!

والإبحارالماءعلىوالتزلجالأمواجوركوبالسباحة

للطيور.محميةبوهاوجزيرةوفيبها.التسابقأوباليخوت

جيرسيفيالحيوانحديقةعلىأيضاالزائرونيقبلكما

دوريل.جيرالدالحيوانوعالمالكاتبويديرهاأسسهاالتى

السطح

بينيتراوحبعدعلىالقنالجزرتقع.وا!لساحةالموقع

ألدرني،مساحةوتبلغ.الفرنسيالساحلمنكم05-ا5

وهى.مربعةكيلومتراتثمانية،الشمالباتجاهالجزرأقصى

مساحةوتبا.الأخرىالجزرمنأيمنفرنساإلىأقرب

الشمالإلىكم04نحوبعدوتمكللى2كم63غيرنزي

2.كما61مساحتهاتبلغالتيجيرسىمنالغربي

كما06علىقليلايزيدبعدعلىوغيرنزيألدرنيوتقع

الرئيسىالبريالجزءعلىالواقعةساوثامبتونمنالجنوبإلى

ولهاو،وجتناو،وهيرمبركهاوالصغيرةالجزرأما.إنجلترامن

غيرنزي.ساحلقربفتقعالصغرىوساركالكبرىوسارك

ساركومساحة.ألدرنيساحلمنمقربةعلىبرهاووتقع

بينما،مربعةكيلومتراتسبعة-الجزرهذهأكبر-الكبرى

أما2.كما،25نحوالصغرىوساركهيرممساحةتبلغ

2.كم.،51فمساحتها-الجزرأصغرليهاو-

الصخورارتفاعيصلجيرسيفي.السطحمظاهر

فوقام04الشمالياسماحلعلىبوليخليجعندالخددة

جزرفينقطةأعلىتشكلبذلكوهيالبحر،سطح

واسعسهلفيجيرسىسكانمعظمويعيش.القنال

.الجزيرةجنوبي

والشمالالشمالإلىغيرنزيمنخفضاتوتقع

أعلىوتوجد.واسعةرمليةخلجانتوجدحيث،الغربي

يصلحيثالجنوبىالساحلعلىالجزيرةهذهفيمنطقة

البحر.سطحمستوىفوقام70إلىالصخورارتفاع

وساركالكبرىساركبينضيقبريشريطيصل

مرتفعة،صخريةبهضبةالكبرىساركوتتميز،الصغرى

فيأما،الغربيالجنوبفينقالةأعلىتةعألدرنيوفي

تبلغأنإلىتنحدرالأرضفإنمنهاالشرقيالشماليالجزء

الرملية.الخ!جانمنساحلا

وهيمنتظما.مستطلاتشكلأنهيرمجزليرةتكاد

يغطهامنخفضةرمليةكثبانعلىالشحالفيتحتوي

يصلهضبةعنعبارةفهوهيرم-جنوبأما.العشب

جزيرةوجنهاوالبحر.سطحمستوىعنم46إلىارتفاعها

هضبةلتشكلبحدةوترتفعالصخور،فيهاتنتشرصغيرة

عدةالقنالجزرقربوتقع.م09نحوارتفا!!اضيقة

صخرية.وأعمما-ةجزيرات

قلمافالثلوج.معتدلبطقصالقنالجزرتتهتع.المناخ

الصقيع.منقليلةحالاتسوىتحدثولافيها،شساقط

يبلغكماملم،098نحوالسنويالأمطارمعدلويبلغ

ينايروفيم91نحويوليوفىالحرارةدرصاتمتوسط

مئوية.درصأتسبعنحو

تاريخيةنبذة

السادسالقرنإلىالقناللجزرالمعروفالتاريخيعود

الحياةعنسجلاتكتابةمرةلأولبدأتحيث،،الميلادي

غزوالذينالنورمنديونالمحاربوناستقروؤطى.ساركفي

أواخرفيالقنالجزرفيالفرنسىالغربيالشمايالساحل

علىملكاالفاغوليمأصبحوحين.الميلاديالعاشرالقرن

حكمهتحتالقنالجزركانت،أم6160عامإنجلترا

منطقةالقنالجزربقيتوقد.نورمنديدوؤ،باعتباره

الميلاديعشرالثالثالقرنوفيالعهد.ذأكمنذبريطانية

.القناللجزرالذاتيالحكمإنجلترا،ملك،جوإطالملكمنح

ام336عامففيالجزر.هذهبغزوأمع!ةقامت

بغزوبروسروبرتبنديفيدبقيادةأسمكتلنديةقواتقامت

غزتبعامينوبعدها.روبرت،بروسانظر:.غيرنزي

سانتميناءإحراقإلىوعمدتالجزر،الفرن!جةالقوات

.ام781عاح!جيرسىالفرنسيةالقواتغزتكمابيتر،

جزرالالمانيةالقواتاحتلتالثانيةالعالمية،الحربوخلال

انظر:.ام459مايوإلىأم049يوأ!رمنالقنال

.سارك؟غيرؤزي،جيرسى

القوية.لأليافه،الأحيانبعضفي،يزرعنبارتالقئب

الخشبية،النباتسافمنالقنبأليافعلىالحصولويتم

نباتوينمو.المجدولةوالحبالوالحبالالأوتارفيويستخدم

منالعديدفيزرعوقد،والغربيةالوسطىآسب،فيالقنب

النباتهذاأنإلا،العالمأنحاءفيوالمعتدلةالمداريةالمناطق

القوية.الاصطناعيةالأليافتطوربعدأه!يةأقلأصبح

الحموللإمكاننظراالدولمعظمفيالرتنبزراعةوتمنع

والحشيش.المارجواناوهي،منهمخا-رةموادعلى
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زراعياموسفادعيش)أيحولينباتالقنبونبات

المعتدلالطقسفيأفضلبصورةوينموفقط(.واحدا

تزرعتجاريا،القنبفيهاينموالتيالمناطقوفي.الرطب

الاخروبعضهاالبذور،علىللحصولالنباتاتبعض

أزهارلهأيمنزلثنائيوالنبات.الأليافعلىللحصول

وال!زهارآخر.نباتعلىمؤنثةوأخرىنباتعلىمذكرة

.كبيرةعناقيدفىوتنموللاصفرارتميلخضراءالمذكرة

فى،الأخرىاالأأ!ادوذاتالصفراء،المؤنثةالأزهاروتتفتجع

.متأخرةمرحلة

علىأبذورانثرطرية!عنأغتانباتزراعةويمكن

منطولهايميزواحدةرفيعةساقابذرةوتنئثل.التربة

الصرفالجيدةالتربةفيالقنبويزدهرأمتار.أربعةإلىمتر

يكتملعندماويحصد.الحموضةمنوالخالية،والخصبة

.المذكرةالأزهارتفتح

محفر،أو،أثلامفىالبذوربوضعالبذورقنبويزرع

لممتةإلىثلاثةمنالساقارتفاعويصل.بالترابتغطتها

وفيها،الأليافقنبساقمنسمكاأكبروهىأمتار.

يجب،أطويلةاأصسيقاناجمعوبعد.الفروعمنالعديد

مرأحديداعلىالأأجافوتحتوي.القنبأليافإزالة

فىتوجدبعفر،إنىبعضهامربوطةطويلةخلاياسلاسل

عنتفص!!أرويجب،الساقطولعلىالداخلىالقلف

بها.المحيطةالخشبيةوالساقالنباتيةوالأصماغالقلف

تعلقأوالماءفىالسيقانتنقع،الأليافعلىوللحصول

لتأثيرخاصةالهواء،لتأثيراتتتعرضحتىالهواء،في

شسببإذ)التنتين(،التعطينالعمليةهذهوتسمى.الندى

نتنةالأليافحولالموجودةالمادةجعلفىالندىأوالماء

صناعويستخدم.بسهولةإزالتهايمكنحتى)متحللة(،

وينتجون،المائيالتعطينطريقةأوروباجنوبىفيالقنب

ولينةولامعةناعمةألياف)ذيبمالعالمفىقنبأفضل

الاخرونالقنبمنتجوويستخدمقشدي(.أبيضولونها

ألمعطنةامنأرخصوهىبمرماديةوينئأليافا،الندىتعطين

الماء.في

بدرجةالأليافحولالموجودةالمادةتتحللوعندما

خشبيةبهراوةوتكسيرهاالسوقعلىالدقيتم،كافية

وتربطجزئيا،وتنظف!العساقمنالأليافوتنزع.ثقيلة

.وتباعباللاتفيالألياف

.الجوتبمالسيزال؟الحبلمانيلابمقنبأيضا:انظر

وسوموةوالفلبينبورنيوفييزرعنبات!ئيفي

ولهأقدامستةارتفاعإلىالنباتهذاينمو.أليافهأجلمن

علىمانيلاقنبأوراقوتنمو.مستطيلةضخمةأوراق

.الساقحول)غطاء(غمداالأوراققاعدةوتكون،الساق

أطوالوتتراوح.القيمةالأليافعلىالأغمادوتحتوي

أمتارثلاثةإلىالمترونصفمتربينالسميكةالألياف

والخشبينالنباتسليلوزمنأساساوتتكونالمتر،ونصف

مانيلا.اسمتحتفصلهبعدالليفويباع.البكفنومادة

الفلبن.مدنأكبرمناسمهالليفويأخذ

ث!انيةإلىثلاثةكلالقنبحقولالمزارعونيحصد

لكنهم،نضجهاكتملالذيالنباتويقطعونأشهر.

جديدةنباتاتتنمووبذاجديد.منأضنموالحذ:ريتركون

وتعريتها.لمملخهابعدالأوراقأغمادوتفصل

الفلبين.:أيضاانظر

المارجوانا.انظر:المخدر.القئب

المارجوانا.؟السامالدجبينان!:.الهئديالقئب

الشواطئطيورمننوعينعلىيطلقاسمالماءقئيرة

التندرافيالورديةاللاءقنبرةتعيش.الحجمالصغيرة

ولكنها.الشماليةالقطبيةالمناطقفىالشجر(عديمة)سهول

أمريكافيالبعيدةالحنوبيةأسشواطناإلىأصيفأفىتهاجر

المحيطينسواحلإلىأضصلوأسترأليادافريقياالجنوبية

الماءقنبرةطولويبلغ.المتحدةأطولاياتوالهادئالأطلسىا

إلىيميلوأحمروأبيضأسودلونهريشولهاسما،23نحو

وينقصهاقليلا،أكبرالسوداءالماءوقنبرة.البنياللون

فيبيرنغبحرشواطئامتدادعلىوتعيحقالأحمر،اللون

الشتاءفصلوتقضى،الأمريكيةالمتحدةبالولاياتألاسكا

كاليفورنياإلىألاسكاشرقىجنوبالواقعةالمنطقةفى

المكسيك.فيكاليفورنياباجاجزيرةوشبهالسفلى

م(.محمدبن081-409،هـقئبل)192-591

المكيعمرأبوسعيدبنمحمدبنخالدبنعبدالرحمن

لهميقالبيتمنلأنهبذلكلقببقنبل،الشهير،الخزومي

.الناسإليهورحلبالحجازالإقراءرئاسةإليهانتهت.القنابلة

كان.البزيعنأخذهاالتيكثيرابنقراءةرواةأحدوهو

إلالايليهاكانلأنهبمكةآنذاكالشرطةجهازرأسعلى

نزاهةإلىللاطمئنانوالصلاحوالخيرالفضلأهلمنرجل

بالحدودالخاصةالأمورفىفصلهوصوابحكمه

.وال!حكام

نأإلا،الحروبفيأساسايستخدممتفجرسلاخالقئبلة

،الناستصيبأوتقتلوهيأيضا.يستخدمونهاالإرهابيين

.أخرىأهدافوأيوالسفنوالطائراتالمبانيوتدمر

بالموادمعبأمعدنيغلافمنالقنابلمعظموتتكون

لمحتوياتها.نثرأوتفجيروأداة،الكيميائيةالموادأوالمتفجرة
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بحيثالحجمصغيرفبعضها،القنابلأحجاموتختلف

مايستخدمهكثيراالذيالحجموهوباليد،حملهيمكن

،الصغيرةالقنابلرميفيمكن،الحربفيأما.الإرهابيون

معظملكن،المدفعيةمنإطلاقهاأو،اليدويةكالقنابل

.الطائراتمنتسقطالحجمكبيرةالقنابل

جاذبية،أسلحةالطائرأتمنالمسقطةالقنابلتعد

أما.أسفلإلىالقنابلتجذبالأرضجاذبيةلأنوذلك

إنهاأحيانافيقال،الذاتيةدفعهابقوةتطرالصوارلإلتي

الصحئالاصطلاحهوالحربيالرأسأنإلا،قنابلتحمل

.الصاروخمنالمتفجرللجزء

تسمىصغيرةأجنحةالجومنالمسقطةوللقنابل

فيتسقطوجعلها،القنبلةمساربموازنةتقوم،الزعانف

علىتطيرطائرأتمنالمسقطةوللقنابل.متوقعمعسار

التعويق.أجهزةتسمىصغيرةألواحمنشفضةارتفاعات

كىوذلك،القنبلةهبوطوتبطىءالأجهزةهذهتنفتح

القنبلة.انفجارقبلالابتعادمنالمغيرةالطائرا!تتتمكن

القنابل.هبوطسرعةلإبطاءأيضاالمظلاتاتستخدمكما

معظمبتفجيرالصمامةيسمىصغيرجهازيقوم

التلامسصمامةذاتالقنبلةوتنفجر.القنابلمتفجرأت

التقاربية،الصمامةذاتالقنبلةأماما.!مدفاتضربعندما

بعضوتصممتدميرها.المرادوالأهدافأحجامهاوباختلافلداحلها،المتفجرةالموادباختلافالقسابلتختلىللقنابلالرئشميةالأنواع

وأ،السكانلقتلفتستحدم،الأخرىالقمابلأماشاما*.تدميراالضخمةوالمحصنةالمدرعةالسف!لتدميرالقنا!!

كافة.القنابلنجينمنتدميراالأكثرالقمابلالنوويةالقنابلوتعد.المركباتتدمير

ا كا؟ىءأ77/كا!ع-73،74لاء،-3.77-س--ر!حاي!اءيدشد-صدلمااصلمعزرالمقد،مة

الزعحمةالديلىالموصالمغلف

3،لأس-

!!!،!خ!ا؟/؟!!ىنخحمثي؟!!،!

لملآلمى؟،،ة3بر:خبزقيارربر9لمبن4،يزيرلمكألم؟ع

لتدمير،لتماهقةارتفاعاتمنعادةتسقطالأ!نهراضالعامةالقنبلة

والمصانع.والسدودالجسور

سالليزرالتوحيهلطم

حيةلتوان!زعا

للتحكمالقاللة

الصمامة

أ!كاءع!ورولمز!كوريمبرلما
أ!؟!"اء!كا!روء!*!شا!!؟لمأء

!بر7!قتهفهؤلميرتربر؟ي!3أيزع"ا

الا!حارشديدةالمادة

ارتطامها،وعند.والمركباتالقواتعلىتصوبا!لتشظيةالقنبلة

واسعة.منطقةفيبداخلهاالفلزيةالشظاياوسإثرالقحبلةتتحطم

التهوضفيالصما،تقب

فيا!طضقالانفجارثديدةكيميائيةموادتضىالحارقةالقنابلبهتعاعهدفهاإلىتوحه،الذكيةالقمبلةأحيالاوتسمى،الموجهةالقنبلة

.والغاباتالزراعيما؟والمحاصيل.تلفازيةتصويربآلةأوليزر،

وذدك،المدرعةالحرليهالسف!شدمرأنتسحطعللدروعالحارقةالقنبلة

انفحارها.قبلالتدريعاختراقمنتمكمهاالفولاذيةمقد!تهالأن

البلوتوليومةكم

شديدةالمادة

لانمجار-ا

التحكمقاص

سيوملولوا-لجحوملرال!

منأشدتدميراوتحدث،الطاقةمنكبيرةمقاديرتطشالذريةالقنلة

التقليد!ة.القنبل،تحدثهالذي
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.بالأرضارتطهامهاقبلبسيطارتفاععلىفتنفجر

لقياسالرادارالتقاربيةالصماماتأنواعأحدويستخدم

لتأثيرآخرنوعيستجيببينما،الارضسطحمنالمسافة

.الأرضمنالقنبلةاقترابأثناءالهواءضغطفيالزيادأت

هماالقنابلمنرئيسيانصنفانهناكويوجد

النووية.القنابل2-،التقليدية-القنابلأ

الئقلبديةالقنابل

وهى،الحجمناحيةمنالتقليديةالقنابلتختلف

وتشم!!.الأهدافامنمختلفةأنواعلتدميرمصممة

الآتي:التقليديةللقنابلالرئيسيةالأنواع

الموخهةاغنابلا2-ا!لأغراضعامةالقنابل-أ

القناب!!5-المتشظيةالقنابل-4للدروعالخارقةالقنابل3-

الحارقة.

رأمثلالمتفجرةالموادتستخدآالأغراضعامةالقنابل

.الناسقتلأوالاهدافلتحطيمتىإنتيأوإكس،دي

الفراغيوالفغطالنسفتأثيرباتحادتقتلأوتدمروالقنابل

الهواءضغطموجةهووالنسف.الصدمةووالتشظي

إلىوتؤدي،القنبلةانفجارعندتحدثالتيالهائلةالفجائية

ويشير.المعداتوتهشيماأضوافداوتحطيمالجدرانتهديم

اندفاعأثناءالنابخالامتصاصتأثيرإلىالفراغىالضغط

أماالانفجار.يحدثها!ذياالجزئىالفراعإلىعوداالهواء

قطعإلىمنقسمةالقنبلةتتحطماعندمافيحدثالتشظي

وتتلف،الطلقاتبسرعةالهواءفيتطير،عديدةصغيرة

الضربةالصدمةوتشكل.تقتلهمأوالناسوتصيب،المبانى

فيهاتنفجرالتىالمبانيأوالمياهأوالأرضعبرالمنقولة

الأرضية،تحتوالمحابئالأساسماتإلىأثرهاويمتد.القنبلة

تدمرها.أو

أحصائيوأعلاهالصورةفي.المدمرةالحرل!أسلحةأكثرمنتعدالقنابل

متأهمة.طائرةإلىالقنابليمقلونطائراتحاملةمقعلىالدخائر

001مابينالأغراضالعامةالقنابلمعظماتزن

.م8.3و،سما08بينأطوالهاوتتراوح،كجم09.ر

منالستينياتأواخرفىالمتحدةالولاياتصنعتوقد

استخدمتها،كجم008/6تزنعاديةقنابلالشرينالقرن

بالإزالةالعموديةللطائراتمهابطلإعدادفيتنامحربفي

.للأدغالالسريعة

بمعداتالأهدافإلىتوجه.الموجهةالفنابل

ويحمل."لمالذكيةلم!القنابلأحيائاتسمىوهى.اممترونيةإ

علىمصوبةتلفازيةتصويرآلةالموجهةالقناب!!أنواعأحد

تلفازيةشاشةعلىالهدفبمراقبةالطيارويقوم.الهدف

مقدورفييكونولذلك،القنبلةسقوطأثناءاطائرةاداخ!!

الهابطةالقنبلةمسارضبط-الضرورةاستدعتإدا-الطيار

التصويرآلاتذاتالقنابلبعضوتحملبعد.منبالتحكم

ذواكرها،فيالهدفصورةتحفظإلكترونيةدوائرالتلفازية

منبشعاعيوجهاخرنوعوثمةنفسها.القنبلةتوجهلذا

الليزرشعاعبتصويبيقومالليزر،يسمىجهازمنالضوء

بدورهاالقنبلةوتحمل.القنبلةإطلاققبلالهدفعلى

يقوم-الليزرلضوءحساسجهازوهو-إحساسجهاز

.الهدفإلىبتوجيهها

البوارجلمهاجمةتطويرهاتم.للدروعالخارقةالقنابل

القنبلةهذهولمثل.التدريعالثقيلةالأخرىالحربيةأسسفنوا

تدريعاختراقمقدورهافيالثقيلالصلبمنمقدمة

داخلها.القنبلةتنفجرثم،السفينة

المناطقفيوتصيبهمالعدوجنودتقتل.المتشظيةالقنبلة

والمعداتوالشاحناتالطائراتتدمركما،المكشوفة

القنابلهذهداخلوتوجد.الأرضعلىالخفيفةالأخرى

ناقئةقطعإلىوتتحولتتكسرعديدةفلزيةقضبانأوشظايا

هائلة.بسرعةالقطعتلكوتتناثر،القنبلةانفجارعندحادة

العنقوديةالقنابليسمىالمتشظيةالقنابلمننوعويتكون

خفيف.وعاءداخلالمعبأةالصغيرةالقنابلمئاتمن

تتناثرثمومن،الطائرةمنإطلاقهبعدالوعاءهذاوينفتح

وأسعة.منطقةفيالقنيبلاتالمسماةالصغيرةاغنابلا

بينما،بالهدفارتطامهاعندالقنيبلاتهذهبعضوتنفجر

بهايحتكحينإلاولاتنفجرالأرضعلىالأخرياتتبقى

مركبة.أوشخص

هذهتعبأ.الحرائقإشسعالتسبب.الحارقةالقنابل

منمزيجوهو،بالثرميتأوبتروليةبمركباتالقنابل

الحارقةالقنابلوزنويتراوحالحديد.وأكسيدالألومنيوم

حارقةقنبلةالنابالمقنبلةوتعد.كجم045و51.مابين

مزيجنشرالقنبلةانفجارعنوينجم.البترولبهلاممعبأة

يستحيلحرائقمشعلا،مباشرةيلتهبلزجبترولي

قنبلةوهو،الحارقةالقنابلمناخرنوعوينتشرإخمادها.
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وقد.الملتهبالوقودمنسحابة،الهوائي!ةالوقصد

حربفىالهوائيةالوقودقنابلىالمتحدةالولاياتاستخدمت

الخداعية.والشراكالالغاموكسحالأدغاليإحراقفيتنام

الكيميائيةالقنابلتشملالأخرىالتقليديةالقنابل

التصويروقنابلالمنشوراتوقنابلالأعماقوقنابل

نشرفىالكيميائيةالقنابلمفعولينحصرالومضية.

فتستخدم،الأعماققنابلأما.اسمامةالغازاتأوالدخان

الماء.سطحتحتتنفجرقنابللأنها،الغواصاتضد

بلغةالمطبوعةالدعايةتحملالتىالمنشوراتقنابلوتنشطر

منطقةفيوتنتشرالمنشوراتتتناثرثمومنالجو،فيالعدو،

للتصويرالضوءفتوفرالومضيةالتصويرقنابلاما.واسعة

ليلا.الجوي

النوويةالقنابل

النسفمنهائلةمقاديرالنوويةالقنابلتحدث

وهذه.والإشعاعوالحرارةوالصدمةالفراغيوالضغط

القنابلتسببهممابكثيرأعظمتدميرأتسببالأشمياء

هما:النوويةالقنابلمننوعانويوجد.التقليدية

الهيدروجينية.القنابل-2،الذريةالقنابل-أ

طريقعنالطاقةمنهائلةمقاديرتطلقالذريةالقنابل

العمليةهذهوتسمى،أواليورانيومالبلوتونيومنوياتانقسام

الذريةالقنبلةالمتحدةالولاياتطورتوقدالانشطار.

وفجرتام(،459-1)939الثانيةالعالميةالحربخلال

قرب،أم459عاميوليو16فيالنوعهذامنقنبلةأول

المتحدةبالولاياتنيومكسيكوبولايةألاموغوردو

كيلوأ9قوتهانفجاراالقنبلةتلكوأحدثت.الأمريكية

019تطلقهاالتيالطاقةالواحدطنالكيلوويعادلطن.

عاممنأغسطسوفي.تي.إن.تيمادةممنمتريةأطنان

فىذريتينقنبلتينالمتحدةالولاياتألمم!نطت،أم459

نجازاكي.علىوالأخرىهيروشيماعلىإحدا!!ا،اليابان

14.!..و.000.012مابينقتلفيالقنبك،نوتسببت

أنهماكما،للمدينتينكاملشبهتدميروفىشخص،

الثانية.العالميةالحربإذ!اءعلىساعدتا

احتراقالذريةالقنبلةعنالناتجةا.لحرارةتسبب

المواداششعالتسببكما،الجسممنصوفةالمكثالأطراف

طن،كيلوا0قوةالقنبلةإشعاعأما.للاحفراقالقابلة

أ!002مسافةعلىالموجودينالمحميينشنميرالناسفيؤذي

خلالالمرضساولهؤلاءيصيبالانفجار.مركزمنمتر

مستوياتأما.أسابيععدةبعديموتونثم،قليلةأيام

قليلة.أيامخلالالناسفتقتلالأكىهـ،الإشعاع

القوةمنأشدتدميريةقوةذاتالهيدروجينيةالقنابل

الهيدروجينيةالقنبلةفيالطاقةتنتج.الذريةللقنب!4التدميرية

قامتوقد.الهيدروجينذراتا!اتحاد(اندماجعن

قوتهاهيدروجينيةقنبلةبتفجيرالمت!شدةالولايات

تنتجهاالتىالطاقةطنالميغاويساوي.ءلنميغا4.01

عاموفي.تي.إن.تيمادةمنمتريطشمليون.،9

لأكبراختباراالسابقالسوفييتيألاتحادأجرى،ام169

بدويانفجرتوقد.التاريخفيصنعتهيدروصيخيةقنبلة

طن.ميغا58قوتهانفجار

تسببالنوويةالقنابل

ممابكثيرأكمرتدميرا

التقليدية.القنابلتسببه

القنملةانفجارعنينتج

شكلعلىسحابةالذرية

على)الصورةالكمأة

مقاديروتنطلقاليسار(.

نتيجةالطاقةمنهائلة

البلوتونيومذراتلإلقسام

عمليةفىاليورانيومأو

الانمثطار.تسمى



القنبلة"36

النوويالنسفتأثير

حوةاجمةالحاالهيدروحيميةالقمالاسعص!

القماساساهـمرةأتم!هـأقوى

لىصتمرموكما،الأولىاالووية

عاء!مىاجمساهـ.اعلىاليالىالر-

التايةالدريةالقسلةأسقطت،أم!54

نجارا!صعلىالحر!ديالمستحدمة

أمري!جكة.قماللقاد!ةلوساطةلاليالاد

كادشىءكلالقسلةهدهدمرتو!د

!صةاص!أكم5،مساكةصمىيقع

مسافعلىاساقعةاالمماىأماالهد!.

شقدالا!حار،!ركرسكم5صأكتر

ألى:يم!س.فقططميمةأصرارأصاشها

الهيدروحيهةاغا،رالعصتسى

اضحر:لصاا!ىكليالدمراالحديحه

رأصراراا!د!،اسقطةمركم41

48!.إلىتصللمسادةطميمة

القنبلةيسمىالهيدروجينيةالقنابلمننوعتصميمتم

دونالعدو،جنودلقتلالمعززالإشعاعقنبلةأوالنيوترونية

مقاديرالنيوترونيةالقنابلوتحدث.المجاورةبالمبانىالإضرار

طفيفين،حرارةأوتفجيراتحدثلكنها،الإشعاعمنهائلة

نفستحدثواحدطنالكيلوذاتأضيوترونيةافالقنبلة

يم!شكماطن.كيلوا.ذاتالذريةالقنبلةإشعاعمقدار

فىحملهاأ:،لالمدفعيةالنيوترونيةالأسلحةإطلاق

.أطائرأتامنإسقاطهاأو،الصواريخ

لاريخيةنبذة

منمسقطةقنابلأولالن!ساويةالقواتامشخدمت

مدينةفيثورةإخمادمحاولتهاأثناء،أم984عامالجو

قامالنمسا.عليهاتسيطركانتالتي،الإيطاليةالبندقية

بطئةصماماتذاتصغيرةقنابلبربطالنمساويون

تلكمعظموانفجرتاسماخن،الهواءببالوناتالاحتراق

المرحبننومن.طفيفةأضرارامسببةالجوفىالقنابل

حربهاخلالالطائراتمنقنابلأولأسقط!إيطاليا

القنابلنوعمنوكانتأم،119عامتركياضد

اليدوية.

والفرنسيةوالبريطانيةالأمريكيةالطائراتقامت

-191)4الأولىاالعالميةالحربخلال،والألمانية

يكنلماولكن.بالقنابلالمعاديةالمواقعبقصفأم(،189

القنابلكانتفقد.الحربفيأثركبيرالجويةالغاراتلتلك

بعدوفيماباليد.الطائراتمنوتسقط،صغيرةالبدائية

تصويبهايصعبكانلكنحجما،أكبرالقنابلصارت

بدقة.

-1)939الثانيةالعالميةالحربمنمبكرةمرحلةوفى

شديدةناجحةجويقصفبغاراتالألمانقامام(،459

وعلىببولندا،وارسووعلىبهولندا،روتردامعلىالتدمير

بريطانياإجبارفيفشلواالألمانلكن.أخرىأوروبيةمدن

وفي.أم049عامالم!ضفةلغاراته!انتيجةالاستسلامعلى

غاراتوبريطانياالمتحدةالولاياتشنتلاحقوقت

الأوروبيةالمناطقوعلىألمانياعلىرئيسيةجويقصص

القنابلتطوردولةأولألمانياوكانت.أطانللأالخاضعة

يتحكمزعانفالقنابللتلكوكان.الحربأثناءالوحهة

فقدبريطانياأماالراديو.لإشارات:تستحيببعد،مرفيها

القتالفياستخدمالقنابلمنتقليدينوعأثقلصممت

الواحدةوكانت.الهائلالدوي:المسمى،مضىوتتني

مترية.أطنان1.حوالىتزدالقنابلتلكمن

،أم984عامالنمساويالجيمقاستخدمهاالأولىالجويةالقنابل

بإيطاليا.البمدقيةفوقالساحنالهواءبالوساتعلىغلقتحيت



ضدالحربفيأهميةالجويالقصفغاراتاكتسبت

علىالذريتينالقنبلتينإسقاطقبلحتىوذلكأيضا،اليابان

أسقطتفقد،المتحدةالولاياتأما.ونجازاكىهيروشيما

طنالمليونونصفملايينأربعة-فيتنامحربخلال-

وكمبوديا.ولاوسفيتنامعلىالقنابلمنمتري

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

المتفجرالموجهةالقذيفةالت!تمص

النابالماليدويةالقمبلةالموويالسلاح

)ايماسلحةالنوويالسلاحانظر:الالدماجية.القئبلة

المووية(.الحرارية

)العصرالثانيةالعالميةالحربان!:الذري!ة.القئبلة

الأسلحة)تطورافوويةالطاقة؟افوويالسلاحبم(النووي
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المتشظهية(.)القمبدةالقنبلةانظر:اوودلآ.اف

القنبلةبمالنوويالسلاحانظر:الئووية.القئبلة

(.النووية)القنابل

)أسدحةالنوويالسلاحانظر:الئيوتروئية.القئبلة

الهيدروحينية(.)القحابلالقنهبلةالانشطار(بم

تدر،؟الاندماجأنظر:.الهيدروجيئيةالقئبلة

)القابلالقنبلة،النوويالسلاحبمالديوتريومإدوارد،

.(النووية

الصغيرةالانفجاريةالقنابلمننوعاليدويةالمئبلة

اليدويةالقنابلوتحتوي.بندقيةمنإطلاقهاأوقذفهايمكن

يتناثرالذيالخددالمقوىالسلكمنملفعلىالمتشظجة

وتملأ.القنابلتنفجرعندما

اطدد!سالكيميائيةاليدويةالقنابل

دوس!مةالفوسفورأووالدخانبالغاز

ءلأ؟"،الأطنبناريحترقالذيالأبيض

نج؟بى!برس،"،المتيلوتستخدم.ساخنةدخانية

-*؟لمنج*آر؟؟بخثنعتدةليلاالمضيئةاليدويةالقنابل

؟؟*ى،%نج!لم!ثم.البريةالمناطقلإنارة

7"!1؟!ا؟لمتم!في"ع!!--القنابلاستخدمت

الحسمالخامسالقرنفىاليدوية

التشظيمدصالقرنينوفي.الميلاديعشر

مننتارةتترالمتشظيةالقنابلعشروالثامنعشرالسابع

تنفجر.عندماالطهائرالمعدن!بم!!ناب!كلن
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اليدويةالقنابلرماةباسميسمونخاصاتدريي،مدربون

سلاحاليدويةالقنابلفإناليومأما.القنابلووذهيستخدمون

.المشاةجنود-جميعلدىمشترك

المنجنيق.،التشظيبمالقنبلةأيضا:انظر

بالفيتاميناتالغنيةالبستانيةالخضراواتمنالقئييط

أحيانوفيمطهؤاالأعمالغالبفيالقنبيطيؤك!!.والمعادن

الذيالأبيضرأسههومنهيؤكلوماطهو.دونأخرى

فيتتكونكثيفةزهريةعناقيدمنصغيرةأجزاءمنيتكون

كبيرةأوراقبهوتحيط،النباتعنقمنالعلويالجزء

الرأسفوقمعاالأوراقهذهبعقدالبستانييقومخضراء.

بيضاء.عليهاالمحافظةأمحصدظهورهاحال

!لأ!3!4%7!بم

ع!يخ!!أثمنآبرغكاكا3

لملأ"؟ش؟ء!ير
،!1?+صسلير،لأد

سو،!!سح-ل!+غ-ءكرش

كا!سخ!ير*،!جمبما

أزهاروتستخدم.القسبيطبرأستحيطكبيرةأوراقذارتنبتةالقنبيط

ما.ططالبيضاءأصبتةا

فىللشممم!تتعرضالتيالأماكنفىجيداالنبادتينمو

عضويةوموادوطينرملمن)تتكونض!مبةطفليةتربة

درجاتارتفاعحالوفيبارد.رطبمناخوفى(متحللة

.الرؤوستلكيثمرلاالقنبيطفإنحاذا،ارتفاكاالحرارة

النباتفإنشديذاانخفاضاالحرارةدرجةانخفضىتوإذا

رؤوسايثمرحيث،الفطريبالبرعمتعرفحالةتصيبه

.للاستخدامتصاحلاصغيرة

وتؤكل،ثمارهتغلفأوراقعلىالقنبيطنصاتيحتوي

اجيضاء.النباتأزهار

مفدط!ذيلودهادفراء،ذاتالحيواناتمز،الثئدس

قطعفيبمهارتهالقندسويعرف.كالمجدافيبدوعريض

الاشجارقلفيأكلوهو.القويةالأماميةبأست،نهالأشجار

في)المنازل(والمساكنالسدودبناءفىالأخ!مانويستعمل

دائما.بالعملمشغولآالقندسويبدوالماء.
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3--.شس!م!

بركة.لأقرب-قطعهابعد-الشجرةتحريكيحاولالقندلر

العذبةوالبحيراتوالجداولالأنهارفيالقندسيعيش

السباحةفىالحيواناتأمهرمنويعتبر،الغاباتمنبالقرب

تقاربلمسانةالماءتحتالسباحةبامكانهلأنبموالغوص

دقيقة.51لمدةتنفسدونيظلأنيمكنهكماالكيلومتر،

فىاستعملإذاطويلايدوم،ولامعناعمفرووللقندس

الفراءمشراتصناعةفييستعمللذلكالملابصر،صناعة

فروخلطيتموقد.القماشستراتوأكمامياقاتوصنع

قمالقلصنعالفراءمنالأخرىالأنواعبعضمعالقندس

اللباد.يسمى

توزيعهوكان،الشمالىالكرةنصففيالقندسيعيش

بامتداديوجدوكان،متواصلغيرمتفرفاالقديمالعالمفى

المنخفضالواديوفىأوروباأواسطفي،إلبةنهرمجرى

ا!دولافىأيضاوجدكمافرنسا،جنوبىالروننهرمن

سابقاالسوفييتىبالاتحاديعرفكانوفيما،الإسكندنافية

كلفىالقندسمنأعدادوتوجد.بيكالبحيرةحتىشرقا

يأتفوقبنسبةوكنداالأمريكيةالمتحدةالولاياتمن

أمريكافىالحمرالهنودبدأولقد.العالمفىاخرمكان

عشرالسادسالقرنمنذالقندسبفرويتاجرونالشمالية

والأدواتبالأوانىيقايضونهكانواحيث،الميلادي

القبعاتصارتوقد.الفرنسيينالمكتشفينمعوالأسلحة

،القرنذلكأواخرفيأوروبافيموضةاللبادمنالمصنوعة

تلكبدأتوقد.القندسفروعلىكثيراالطلبزادمما

التاسعالقرنمنالثلاثينياتخلالالانحسارفىالتجارة

منهائلةأعداداالصيادونقتلأنوبعد.الميلاديعشر

قارةفيمنهاقليلةقلةإلايتبقلمحتى،القندسحيوان

،الميلاديعشرالتاسعالقرنأواخرفي،الش!اليةأمريكا

القنادسوجودماطق

القنادسوجودأماكنأعلاهالحريطهةفيبالأصفراطلونةالمناطقتوضح

الشمالية.أمري!ساقارةفيالقنادسعالميةتعيمته!.العالمفي



القوانينبإصداروكنداالمتحدةالولاياتحكومتاتدخلت

حيواناصطاديمكنوالان.القندسحيوانبحمايةالخاصة

أوقاتخلالفقط-الأخرىالحيواناتمنكغيره-القندس

.العاممنمعينة

القندسجسم

يقربما-الذيلذلكفيبما-القندسجسمطوليبلغ

كجم45-02منيقربماويزنسم،012-09من

فييعيمشالذيالماءوخنزيرهويعدالقندسفإنولذاتقريئا،

.الإطلاقعلىالعالمفيالقوارضأكبرمنالجنوبيةأمريكا

فيتعستعملهاحادةقواطعذواتحيواناتأصقوارضوا

القندسحيوانفإنالاخرىالثديياتلمعظموخلافا.القضم

منأكبرالقنادسمعظموتبدو.حياتهطيلةالنموفييستمر

وفرائها،المحدودبةظهورهابسبب،الحقيقيحجمها

عملاقةقنادس-السنينالافقبل-هناككانوقد.الكثيفة

السببماأحديدريلاولكن،مترينمنأكثرطولهايبلغ

العملاقة.القنادستلكانقراضوراء

وقوية.كبيرةفكوكذوعريضرأسللقندس.الرأس

الصغيرتينومنضريهالمستديرتينأذنيهإغلاقويمكنه

ثلاثةالقندسيملككمافيهما،الماءدخولليمنع،بإحكام

والاخرعلويأحدهما،خارجيانجفنانعين،لكلجفون

داخليالثالثالجفنبينماتماما،بالعينيحيطان،سفلى

الرؤيةمنالحيوانويمكنتماما،العينعلىينسحب،شفاف

الحادةالأغصالنمناليابسةعلىالعينويحميالماء،في

جيدا،القندسيرىولاالأشمجار.القندسيقطعحينما

لديهالقويتينوالشمالسمعحاستيعلىيعتمدولكنه

الأخطار.منلتحذيره

أماميةأسنانمنهاأربعسنا،02للقندس.الأسنان

الأسنانوتسمى.للمضغخلفية16وللقضممنحنيةقوية

شديدخارجيغلافذاتوهى،القواطعالأمامية

القندسجسم

خلفيةقدمأماميةقدم
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القندسهيكل

صلوعالكت!مفصلى

حمحمة/

لىسالقىامأقدآثار

أماميةءندمص-حلغو-قدم

نهلأ.لا!-لالاء!ه!،ء+ء-+سنر33ى

الفقريالعمود

الداخليالغلافأما.براقبرتقاليلونذيالصلابة

وعند،الخارجىالغلافمنبكثيرصلابتهاشفأقلللقواطع

منأسرعبصورةالقواطعمنالداخليالجزءيتآكلالقضم

أطرافالأسنانتلكفيتوجدولذلك،الخار%يالجزء

تقصرأوتتآكلأنيمكنولا.الإزميلكم!رفجداحادة

.الحيوانحياةطيلةدائمنموفيلأنهاالقواطبم،هذه

تلكنموويتوقف،خشنةمنبسطةأطرافالخلنهيةوللأسنان

العمر.منعامينالقندسيبلغعندماالأسنان

وأسنانهالقندسقواطعبينكبيرتان!جوتانوتوجد

كلعلىواحدة،جلديتانزائدتانتوجدك!،،الخلفية

القواطع،خلفوتتقابلان،للداخلتنثنيانالضأمنجانب

الطريقةوبهذه،الفميالتجويفمنالخلفيالجزءلتغلقا

دونالماء،فيأوالبرفىالأشجارقطعمنالقندسيتمكن

وتفتح.فمهتجويفإلىالماء،أو،الخشبشظايادخول

.الشربأوالأكلعندالجلد!انالزائدتان

الذيلعلىحراشفأماميةأسنان
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موجزةحقائق

الصعيرأما،الألتىواالد!صمدلكلمعيمةأسماءتوحدلاالأسماء.

.المستعمرةأولالفصيلةالمجحوعةوتسمىجرو،أوهريرةفيدعى

أشهر.تلاتةمايقرهـم!الحملفترة

صعار.أرلعةإلىاتم!!م!المواليدعدد

عاما.12م!يقربماالعمرمدى

أجة.أحشمااوأمري!ضاأوروداقارقيفىالملوطن

مغطاةسوداءوأقدامقصارأرجلللقندس.الأقدام

الأرجلمنكفكلوينتهىالشعر،قليلسميكبجلد

وسميكة،طويلةمخالبذاتأصابعبخمسالأمامية

والشجيراتالأشجارجذورحفرفيالقندسيستعملها

أكفهالقندسيجعلالسباحةوعندبها.تحغذىالتي

بينيسبحوعندما،بصدرهويلصقهماقبضتينفيالأمامية

ب!!يهجانباأسباتاتاتلكيدفعفإنهالمائيةالنباتات

ال!ماميين.

قد،الأماميةاأطرافهم!أكبرالحلفيةالقندسوأطراف

الأغشيةاتوجدالأصابماب!!وطولأ،سم18أو51إلىتصل

مخلبانخلفيةرجلكلفىويوجد.قويةبمحالبتنت!التي

وتستخدم.شروهتمشيطفىالقندسيستعملهمامشقوقان

مجادي!.بمثابةوالغطسالسباحةفيالخلفيةالأرجل

.الحيوانأعضاءأكربمنالقندسذيليعتبر.الذيل

سم،3.طولهويبلغ،المجدافويشبهومفلطحصلبفهو

الصغيرالذيلوجزء.سم2وسمكه،سم81وعرضه

الجسم،ببقيةشبيهبفرومغطىالحيوانجسممنالقريب

وشعيراتسوداء،جلديةبحراشصالذيلبقيةتتغطىبينما

السباحة،عسدأطتوجيهذيلهالقندسويستعمل.صلبةقليلة

الخلفية،أرجلهعلىيقفعندماكدعامةأيضاويستعمله

منأقرانهبهيحذرعاليادوياليحدثالماءبهويضرب

الخو.

الداكنالبنياللونمنالقندسفرولونلمجفاوتالفرو.

عندماأسوديبدوولكنهالمصفر،البنىاللونإلىاللامع

تحتىفروأالفرو:مننوعانوللقندسمبتلا.يكون

ويمكن.سمي!صةطويلةحمايةشعيرات2-وناعمقصير

حيثالماء،داخلالارتياحمنالقندسالتحتيالفرو

حتىلتدفئتهالحيوانبجسمملتصقة!وائيةبفقاقئيحتفظ

.الباردةالمياهفي

القنذسحياة

كحدفردا21منمكونةعائلاتفىالقندسيعيش

أقل.أوأفرادستةمنتتكونماعادةولكنها،أقصى

المنصرمالعامومواليدوالأمالأبمنعائلةكلوتتكون

الجدد.والمواليد

الدببةوأعداؤهعاما،21منيقربماالقندسويعيح!

.والناسوالذئابالذئبيةوالحيواناتالماءوثعالبوالأوشاق

وعدمالماءفيبالبقاءالأعداءأولئكالقندسويتحاشى

والعمل.للغذاءليلاإلاالخروج

ثلاثةمنيقربماالقندسفىالحملفترةتمتدالصغار.

الصغارغالبيةوتولدجراء،4-2منالأنثىوتلدأشهر،

ويصلمايو،أوأبريلشهرفىجراءأوهررةتسمىالتي

ماإلى-الذيلطولذلكفيبما-منهاواحدكلطول

كجم..،همنيقربماريزنسم،04منيقرب

ويولد،ناعمزغبيفرووله،سم9ذيلهطولويبلغ

تقريبا،عامينلمدةبائهامبنالصغاروتعيش.العينينمفتوح

المجالليفسحواالعائليةالمجموعةمنلطردهاالآباءيقومثم

باستتناءبينها،فيماالقنادستتشاجرماونادراالجدد.للصغار

العامين.بلوغهاعندالصغاربودقيامهاعندالرليعفصل
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الركة!!خ!!،ح!فيألم!كهب!جم!!ك!!لأشالحع

-!-حد-*ير!ك!!خ!*!-!غ"ل!حم!-!!يئءحف!ح!،بركأ-ير؟فكأيرفي!-!تهح!

الأ!طنوتنقلللشتاء،مطمورةفيالطعاموتخرنمساكمها،وتصلعسدالتبنىالألتمجارالقنادستقطع.بالنشاطمفعمةالقدسمستعمرة

لالمسمكن.لصعارها

وبالأغصانالأشجار،بقلفالقندسشغذىالغذاء.

المفضلةوأشمجاره.والشجيراتالأشجاروجذوروالأوراق

،الرجراجالحورأشجاروبخاصةالحورأشجارهيللغذاء

يكفيحيث،الصفصافوأشجارالقطخىالحوروأشجار

مكونةالقنادسمنعائلةدلإعالةالحورأشجارمنهكتارنصف

أيضاالقندسويتعذى.عامينأوعاملمدةأفرادستةمن

الغضة.الماءزنابقوبراعمجذوروبخاصة،المائيةأضباتاتبا

الماءتحتمطمورةفيللشتاءالطعامالقنادستخزن

وجذوعالأغصانعلىتحتويالتىمساكنهامنبالقرب

القلف.الثبلتأكلتحتإليهاوتسبحالأشجار،

القويةالأماميةأسنانهالقندسيستعملالأشجار.لمحطع

ولكيمنها.والأغصانالقلفولإزالةالأشجار،قطعفى

علىأمامهايقففإنهما،شجرةقطعمن!القندلشمكن

مخالبهيضعثم،كدعامةذيلهمستعملاالخلفيت!نرجليه

جذعويعضجانبيارأسهويديرالشجرةعل!!الأمامية

الجذعفيآخرقطعايحدثثم،فيهقطعاليحدثالشجرة

الشجرةحجممعتتفاوتبمسافةالأولالقطعأسفل

أكبر.الشجرةكانتكلماالمسافةضسئتلكحيثنفسها

القطعينمنقضماتعدةالقندسيقضمذلكبعدثم

القطعينبينالموجودةالخشبقطعةيجذب-اليعمقهما،

تسقطحتىالخشبوإزالةالقطعفيويع!شمر،بأسنانه

جذعحولمنابتداءالخشبالقندسويقطع.الشجرة

واحدةجهةمنالجذععبريقماأحياناولىصضه،الشجرة

فقط.
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،الشجرةوقوعاتحاهفىالتحكمالقندسيستطعولا

وهنا،الوقوعفىالجذعيبدأحتىالقمافىيستمرولكنه

فىويغطس،للسلامةالشجرةعنبعيداالقندسيجري

نأمنيتأكدحتىهناكوينتظر،عادةمنهالقريبالماء

عدو،أيتجذبأ3الشجرةوقوعأحدثهاالتيالضوضاء

قطعها.التىالشجرةفىللعمليخرجثم

ثم،الشجرةمنويزيلهاأولأالأغصانالقندسيقضم

الماء.فييدحرجهأويدفعهأويسحبهأوالجذعيحمل

أعماقعلىالماءفيالأغصانبعضالقندسويخزن

الأغصانباقىاماالشتاء.فىبهاليتغذىسحيقة

ويعمل.والمسكنالسدترميمأوتوسيعفىفيستعملها

بعضمعيعم!!أخرىأحياناولكنهمنفردا،عادةالقندس

عائلته.أفراد

البناءفيالقندسعاداتتبدو.والقنواتالسدودبناء

لموءانحتىشجارالأيقطعفهو.غريزيةالطعاموتخزين

مالديهكانأومسكناأوسدافيهيبنىمكانلديهيكن

.الطعاممنيكفيه

وعدةالعائليةالمجموعةأفرادكليشاركوقد

السدودوتبنىما.سدبناءفط-أحيانا-عائليةمجموعات

كلها،تلصقالتىوالصخورالأشجاروأغصانجذوعمن

السدقاعدةتبنىبينما،الطينبوساطةبعض،معبعضها

وأعمدةالأغصانمنقطعتضافثم،والحجارةالطينمن

نحوبميلهاالأعمدةتثبتبأنالسدويقوى،الجذوعمن

الأعمدةوجوانبأطرافتلصقثم،نفسهالماءتياراتجاه

اغنادل!اوتؤدي.المبتلةوالنباتاتوالحجارةالطينمنبمزيد

منالطينفتجلب،الأماميةوأكفهابأسنانهاأعمالهامعظم

الصدور.علىالأماميةبالأكفبحملهالنهرقاع

منأعلىالسدقمةتكونحتىسدودهاالقنادسوتبني

.م003منأكثرالسدودبعضطولويبلغالماء.مستوى

عليهاتشيدبحيراتلتكونالسدودالقنادسوتبني

وصعطفىتشيدماعادةوهي،بالقلاعالشبيهةمساكنها

وتحافظ.المفترسةالضواريعنبمنأىالبحيراتتلك

ولا.عديدةلسنينجيدةحالةفىسدودهاعلىالقنادس

موجودةبحيراتفىتعيشالتىالقنادسمنأمحديداتبنى

مداخ!!عندسدودابعضهايبنيولكنسدودا،قبل،من

إلىلتوصيلهاقنواتالقنادسوتشيد.الصغيرةالبحيرات

لأنهاوذلكأبصارها،مستوىعنالبعيدةالغذاءمواقع

اليابسة.فوقالتحركعلىالماءفيالسباحةتفضل

تسمىصغيرةتلالبوساطةإقليمهالقندسويعلم

برائحةممزوجةالطمينمنصغيرةأكواموهي،الزيتيات

بعض!وتوجد.الزيتيةغددهتفرزهاالتي،نفسهالقندس

الزيتية.القنادسغددمنالمصنعةالروائح

جذوعلإيصالقنوات-أحيانا-القنادسوتحفر

ويبلغ.وسهولةبسرعةومسكنهاسدودهاإلىالأشسجار

نحووسبم45-03منيقربماالقنواتهذهعمق

مناكثرإلىطولهايصلوقد،العرضفيسم6.-45

شاطئإلىأوبحيرةإلىعاباتمنطقةمنتمتدوقدم،002

الماء.داخلممتدةالأرضمنقطعةعبرتمرأونهر،

ما-حدإلى-القندسمساكنتشبه.المساكنبناء

الخروطية.خيامهمأوالمستديرةالحمرالهنودأكواخ

نفسهاالموادالقنادسمنالعائليةالمجموعةوتستعمل

ومساكنها.سدودهابناءفىتتبعهاالتىنفسهاوالطريقة

،الجزيرةمثلالماءفيأونهرشاطئعلىالمسكنويقف

منيقرببماالماءسطحعنالمساكنقمممعظموترتفع

والأنفاقالمداخلمنالعديدمنهاولكل،سما0-908

أرضيةذاتداخليةحجرةإلىكلهاوتقودالماء،تحت

ويمكث.سماأ-5.منيقرببماالماءسطحعنترتفع

وعنالشتاء،بردعنبعيداالدافئةالغرفةتلكداخلالصغار

للغذاء،جلبهمبعدبداخلهاالكباريتجففكما،البلل

ويتفاوت.للتهويةفتحاتالغرفةتلكسقففىوتوجد

الزمنىالمدىوحعسب،الأسرةحجمحسبالمسكنحجم

وترمتوسعالقنادسلأنوذلك،فيهالقنادسعاشتهالذي

مساكنهاالقنادسغالبيةوتغادر.فيهسكنهاطيلةالمسكن

لأنأو،المنطقةفىالموجودالغذاءكلالتهمتقدلأنهاإما

منها.بالقربسكنقدالأعداءمنكثيرا

وأالكبيرةالبحيراتفيتعي!ا!القمادستحفروقد

مداخلذاتالشواطئفىأوكاراالجريانسريعةالأنهارافى

الماء.تحتوأنفاف

.بالشراكالصيدالفراءبم؟الحيوانأيضا:انظر

اورشمالفييعيشفرويحيواناليحرقلدس

غربيشواطئمنبالقربمنهقطعانوتوجد،الهادئ

الماء.تتركماونادراوسيبريا،الشماليةأمريكا

الزعنفيتيالخلفيتينقدميهمستخدفاالبحريسئقندس

علىعائمهوبينماوينامويأكل،كمجاديفالشكل

بينماصدرهاعلىمولودهاالبحرقندسأنثىوتحمل.ظهره

فىواحدامولوداتحملوهيظهرها.علىعائمةتكون

جروا.يسمى،الوقتنفس

21.بينطولهايتراوححتىالبحرقنادسمعظموتنمو

فروالبحرولقندس.كجم92و27بينووزنهاام،5و

الجلد،جفافعلىويحافظبالهوأءيحتفظسميكبني

قندسويغوصالبرد.ضدلجسدهعازلأأيضايعملكما

ولمحامكانه،الطعامعنبحثام55إلىيصلعمقإلىالبحر

ويستخدم.دقائقأربعإلىتصللفترةالماءتحتالبقاء
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بقدميهمجدفا،الوقتمعظمظهرهعلىيسبحالبحرقندس

للإمساكالأماميتينقدميهويستخدم.الشكلالزعنفيتيالخلفيتين

المحيطشمالفيالبحريةالقنادسوتعيشوالمحار.كالحجارةبأشياء

.الهادئ

تفعلكما،والإمساكللقبضالأماميتينقدميهالبحرقندس

ولمزيد.العذبةالمياهفيتعيع!التيالبحريةالقنادسبعض

الماء.ثعلبانظر:.العذبةالمياهقنادسعنالمعلوماتمن

وزنها.خص!منيقربمايومياالبحرقنادسوتأكل

البحروسرطانالملزمىوالمحارالبحربأذنوتتعذى

والحبار.البحروقنفذوالأخطبوطالبحروبلحوالأسماك

إلىيلجأفإنهالبحرلقندسبالنسبةالمحارفتحولصعوبة

وربما،أقدامهأوأسنانهيستخدمحيث،متعددةأساليب

علىصخرةوضعوربماباخر،بحربلحأوبطلينوساضرب

عليها.المحارةبضربوقامبطنه

بسببتصادالبحريةالقنادسكانتعديدةولقرون

إلىعشرالثامنالقرنمنتصفومنذ.الثمينةالغاليةفرائها

أعداداالفراءتجارقتل،الميلاديينعشرالتاسعالقرننهاية

عاموفي.تنقرضأنكادتحتىالبحرقنادسمنضخمة

والولاياتوروسياواليابانكندامنكلوقعت،ام119

هذاعنونتجالبحر،قنادسصيدتحظراتفاقيةالمتحدة

.مستمرةبصورةالبحرقنادسأعدادزيادة

أمتدأدعدىيعيش،قارضحيوانالجبلىالقئدس

ينتمىلاوهو.المجاورةالجبالوفىالهادئالمحيطشواطئ

أكثرالأرضعلىعاشتالتيالأصليةالقنادسفصيلةإلى

أمريكافيعاشتحيث،الأخرىالقوارضمنأيمن

هذهعلىوئطلق.عاممليون06منأكثرمنذالشمالية

لاتصدرأنهارغم،الصادرةأوالصارخةاسمالحيوانات

الجبليوالقندس.الصراخأوبالصفيرشبيهةأصواتأي

وطول.الحبلمعناههندياسموهو،سوليلأيضايسمى

أكثرالكبيرالزرعفأرويشبهتقريئاسم03،الجبليالقندس

القندسولحيوأنات.الزرعفأرانظر:.القندسيشبهمما

واذانوعيون،قصيرةوأرجل،ممتلئةقصيرةأاأجساالجبلي

.وقصيرةسميكةالحيواناتهذهوفراء.صغيرة

تسمىمجموعاتفيالجبليةاعقنادسوتعيم!

ضفاففيتحفرهاأنفاقداخلتعي!وهي.مستعمرات

.الجداول

سكانهاوعدد،أفغانستانمدنكبرياتبةثانيقددطر

العاصمة،كابولمدينةتفوقهاحيث.جسمة345.191

.أفغانستانجنوبيفىقندهاروتقبموحدها،

المبانيمنالعديدقندهار،منالقديمالجىصءيضم

إلىالمطارويقع.حديثةأجزاءوبالمدينة،ال!شيقةوالأسواق

قندهار.منالشرؤئيالجنوب

وإيرانالهندبينمهماتجاريامركزاةعندهاروتشكل

الفواكهوتصديربتعليبكذلكوتقوم،دخابولووباكستان

فيها.تقعالتىالمنطقةفيتزرعالتي

،.مق0001عامإلىتعودعهودمنذقدهارنشات

وقام.م7471فىأفغانيةلإمبراطوريةعاصىحةوغدت

قندهارمدينةببناء،الإمبراطوريةمؤسس،درانىشاهأحمد

فيعاصمةمحلهاكابولحلتوقد.أم76لمأفيالحديثة

.ام776سنة

1191أهـ،993-)9132صالحأحصد،قنديل

وشاعر،وأديبصحفيقنديلصالحأحمدام(.979-

وعمل،الفلاحبمدارسوتعلمجدةفيولد.سعودي

.ام269أهـ،345عامفيهاتخرجهبط-بهامدرلمما

صحيفةلتحريررئيساالمكرمةمكةإلىذلكبعدانتقل

مديرأعملثمام(،369هـ،ا)355عامزالحبصوت

أنشأ.التجاريةلأعمالهويتفرغيتقاعدأنفملللحجعاما

حيث،والتلفازيالإذاعيوالإنتاجللطاعةقنددلمؤسسة

،الأعمالبعضوأصدر،والتمثيلياتالبرامجمنعدداأعد

الصحف.فيالكتابةمدأومتهإلىإضافة

لهشاعرؤنديلوأحمد

المطبوعةاوينالد،منعدد

م(بم91ء1)الأبراخ:منها

نار؟(م591)3غاديرأ

العصافيرأقر(،م691)7

جانبالىام(.)819

العربيةبال!كةشعره

قنديلكتب،الفصحى

قنديلصالحأحمدالحجازيةباللهجةشعرا
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بروحقنديلعرفوقدالمركاز.ديوانهفيجملعضه

وفي،الشعبىشعرهفيكثيراتظهرالتيوالفكاهةالدعابة

صورهفيكذلك،الفصئوالعامىبينأحيانامزجه

فظديل،عنوانتحتيكتبهاكانالتيالاجتماعيةالشعرية

الناسحياةلتصويرخصصهاالتيالأخرىكتاباتهوفي

الجبل:كتابهمثلالحجازمدنفىالماضيفيوعاداتهم

بيئةعرشيهتحدثوالذيم(،ا)089سهلاصارالذي

!:نفسهعنحديثهحلالمنالحجازأهلحياةوأنماط

الخاصة.حياته

!اذيالشعبىأدلهفىقند!!أحمدأهميةوتتجلى

المجددينمنويعتبرأغصئ.اشعرهإلىإضافةالساخر،

المستوىعلىأمتهمهموممندائماقريبينكانواالذين

والعربي.المحلى

عنوانوهي،تكفيشمعتىالمعروفةقصائدهومن

فيها:يقول،الديوان

كونا...الناسبين...المصباحأشعل

ولونا...لونا...يهملاتفرق

اراود...كوخا...بينهمعدلاتبا

ال!ئرارا...وكالبدر...ولاتخشالشمسكن...كما

توارى..إبيأ....الأرضفيلاتكن

غارا...القيعانفي...بالإنسانيهبطومشى

البيزرة.ان!:.الجوارحبالطيورالقئص

ليرعىمادولةحكومةتعينهرلمممىموطم!الثئصل

ويختلم!.أخرىدولةفىوالثقافيةالاقتصاديةشعؤونها

رئيسىبشكليرعىبأنهالدبلوماسيالممثلعنالقنص!!

بشكل،الدبلوماسييهتمبينماأضقافية،واالماليةالأمور

السفير.ان!:.السياسيةبالعلاقات،رئيسي

والزواج،أ!فاةواالميلاد،شهاداتالقنصلويصدر

كما"القضائيسلطانهتحتمؤقتاالموضوعينللمواطنين

المسافرينالمواطنينويساعدالنقلعملياتينظم

العونيسديالمثالسبيلعلىفهو،الخارجإلى

ويمكن.أجنبىب!دفييسرقونأويعتقلونالذينللسياح

المسافرينللأجانبدخولتصاريحيعطىأنأيضئاللقنصمل

متقدمةدولةأيةفىالقخصليةالخدماتوتقسم.بلدهإلى

ومفوضينوالقنصلالعامالقنصل:مراتبثلاثإلى

فىالقناصلجميععنالعامالقنصليسألحيث،تجاريين

يملكونالتجاريينالمفوضينأنمنالرغموعلىما.مقاطعة

أنهمإلآ،القناصليملكهاالتىوالسلطاتالواجباتنفس

سلطاتوتحدد.الحكومةقبلمنرصعميابهممعترفغير

.معاهدةبوساطةغالباالقنصلوواجبات

فىمرتبةالأعلىأطقضاةقنصللقبمنحوقد

شاراتهموكانت،القديمالتاريخفىالرومانيةالإمبراطورية

منوعصاقرمزيةاطرافذرفضفاضرداءهيالمميزة

أبقتوقد.مزخرفكرسىإلىبالإضافة،أحاجا

الثورةوخلال.المهامدوناللقبعلىالإمبراطورية

القضاةاعتبرأم،408عاموحتىأم997منالفرنسية

،بونابرتنابليونتولىوقد،قماص!اشئيسيوناضلاثةا

كافة.الحكومةسلطات،الأولاأغنصلىا

الخارجية.الشؤونإدارةأيفئا:انظر

القناطرعنيختلفول!صهالمعابر،مننوعالقئطرة

نأغيرالماء.منبدلأاليابسةشوقيمتدبأنهعليهاالمتعارف

وأجزاء،الماح!فوقمنهاأجزاءتعبرالقناطر،هذهمنأنواعا

.أخرىبضفةضفةتربطلاوبذلكاليابسةفوق

الدعائم،منمتتالياتمنالقناطرهذهمعظمتتكون

وأوالألواحالعوارضمنمختلفةهندسيةتراكيبتسند

الحديدية،السككالقناطرمنالنوعهدايحم!!أصقد.ا

القناطرهذهمنأنواعوتشيد.الخوانهتوديةالأرألهاويعبر

لنقلوذلكبمالارضسطحمستوىمنأعلىمستوىفوث

لتأمينأوبمالطرقمستوىفوقالحديديةأ!س!!كاحطوصأ

السككخطوطمرورأماكنفوقق11!إعبورسلامة

هذهمثلشيدمنأولالقدماءالرومانيونويعد.الحديدية

المياهلنقلشيدوهاالتىالقنواتاستعملواإنهمإذالقناطر

عبور.كطرقالمدنإلى

جزءوهى-وستكيباسمالمعروفةالقنطرةوتعد

فلوريدافىالشرقىالساحلحديدس!سكخطامتدادمن

منواحدة،كما77طولهيبلغالذي،المتحدةبالولايات

العالم.فيالقناطرهذهأطول

هذامنالبحرفوقتمتدانتيالقناطرويببطول

منأجزاءأم359عامإعصاردمروقد.كم48الامتداد

غضونفىلاحقاتشييدهاأعيدولكنألامتداد،هذا

المشيدةبييرقنوةمنالرئيسيالجزءيتكون.قليلة!حنوات

كلبنالمسافةوهوباعا،84منتاينهرمصبفوق

قنطرةوتعد.كم.23منأكثرطولهويبلغ،وأخرىدعامة

فىلكاواناحديدسككخطفوقالمشيدةتنكهانوك،

منواحدةالأمريكيةالمتحدةالولاياتفىبنسلفانياولاية

العالم.فيوالخرسانةالفولاذمنالمشيدةالقناطرأطول

01علىوتشتمل،م472القنطرةهذهويبلطول

الأخرىالقناطرومن.ءم5منهاكلعرض،باعات

فيتكساسولايةفيبيكوسنهرقنطرةجداالمشهورة

فوقتعبرالتيلاندوسروقنطرة،الأمريكيةالمتحدةالولايات

بسويسرا.بندنجراوكانتونفيالبولاممر
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إدىالمياهدنقليستخدماصطاممطمجرىالمداهقئطرة

أوالأحجارمنالقناطرهذهتبنىوقد.معينمكان

.الأخشابأوالفولاذأوالحديدمنتبنىكما،الخرسانة

فيمحفورةأنفاقشكلفيالقناطرهذهبعضشيدتوقد

هيالقناطرلمعظمالغالبةوالسمة.أرضيةقنواتأوالصخر،

مما،المياهمصمادرعنالانخفاضشديدمصبهامنسوبأن

تضاءلإذاأما.الأرضيةالجاذبيةبفعلتجريالمياهيجعل

علىالمياهلدفعبالمضخاتالاستعانةفيتحتم،الجاذبيةتأثير

القناطر.

الالياتتحتاجإذالقناطر،منمزيدإلىالحاجةتزدأد

التجاريةالمجالاتفيتعملالتي،الحديثةوالتجهيزات

القناطروتستخدم.المياهمنضخمةلكمياتالهواء،لتبريد

المحاصيل.لإنتاجالجافةالزرأعيةالأراضيريفيكذلك

والمكانالزمانبالتحديديعرفلا.القديمةالقناطر

التىالراشححةالقنطرةأنإلا.قنوةأولبناءشحهدااللذان

الحجرمنمتراصةكتلمنالقدسمدينةفيأقيمت

متصلةقنواتشكلفىيدوياحفرهاتموالتي،الجيري

قنواتببناءالإغريققاموقدأقدمها.تعد،سم38بسعة

الأنفاقحفرإلىلجأوابل،مدنهمإلىالمياهلتوصيلحجرية

طولهيبلغالذيالأنفاقهذهحديمبن.بأيديهمالصخرية

2)005إلىتاريخهويرجعأثينا،منبالقرب،أمو028

بالحجرتبنىالقديمةالقناطرمعظموكانت.مضتعام

البركاني.والرمادالجيري

جعلهامماالقناطر،هذهمنالعديدرومابمدينةويوجد

وقدالماء.منمعقولقدرعلىحصولآالقديمةالمدنأكثر

تمالذيأجريباماركوسبهاالمياهإمداداتعلىأشرف

قناطروبنيت.مق33العامفىالماءشؤونعلىوالياتعيينه

إلىتنقلقناطر،تسسعم79عامعددهابلغأنإلىأخرى

كلالجبليةالينابيعمياهمنلترمليون322يقربماالمدينة

بناءتمكما.إضافيةقناطرخمسبناءبعدفيماوتم.يوم

الرومانية.بالمستعمراتمدينة002نحوفيقناطر

غاردوبونباسمالمعروفةالشهيرةالقناطرإحدىزالتوما

بفرنسا.النيمسمدينةمنبالقربالنهرعبراليومإلىقائمة

حلولسبقتالتىالفترةتشهدلم.لاحقةقناطر

أواخروفىالقناطر.منقليلةمنشآتإلاالوسطىالعصور

دريكفرانسيعم!السيرقامالميلاديعشرالسادسالقرن

وأطلقلها.عمدةوكان،بليموثبمدينةمياهقنطرةببناء

بلغمفتوحامجرىكانتالتيالقنطرةعلىليتنهراسم

إلاالقناطرهذهمنأئالندنتشهدولم.كم93طوله

أطلققنطرةبهاأنشئتعندما،أم906العامبحلول

مسافةمنبالماءيمدهاوكانالجديد،النهراسمعليها

كم.61

الرومانبنىوقدآخر.إلىمكانمنالماءلنقلخمميدت!بان.الميماهقناطر

دوغاربونقطرةأهمهامنوكادالقناطر،هذهصنالعديدالقدماء

بفر!سا.نيممدينةمنبالقربوهى،رةالصمفيتبدوالتي

الأنهارعبرالمياهنقلقناطرتعدلم.ا-لديثةالقناطر

جرىإذ،ضرورةأيةتشكل،التكلفةالباد!ظة،والوديان

وششعب.الجبليةالأقاليمعبرالمياهلنقلبهاالأنابيسبالممتبدال

المقلوبة،-السيفوناتباسمتعرفقطاعاتالأنابيصبهذه!ن

أسفلإلىلتصلتحتيباتجاهالرئيسيةالأناببمنتمتد

مستوىعنالمنخفضةالأخرىوالأماكنالمياهمجاري

الضخمةالقناطرأولكروتونقنطرةوتعدالرئيس!ا.المجرى

.أم842عامفيببنائهانيويوركمدينةقامتالتيالحديتة

لنقلحديدياأنبوبايحمل،بالطابوقمبطنحجريبناءوهي

قامتعشرالتاسعالقرنأواخروفى.هارلمنهرعبرالمياه

لإمدادمائيةقناطرببناءبريطمانيا،فيبخاصة،،أخرىمدن

المدنهذهومن.المياهمنبحاجتهاالناميةالصناءجةمنشآتها

نشستر.ماو،لبووليفر،سجوبرو،ممنجهابر

العالمأرجاءفيالضخمةالقناطرمنالكثيربنا:،تموقد

تمالتىكاتسكلقنطرةمنها:الشمرينال!سرنأوائلخلال

لمسافةالممتدةنيويوركلمدينة،أم319عامبناؤها

بالولاياتكاليفورنيابجنوبيكولورادووورفىة،كما39

نهرمياهوتنقل.أم939عامبناؤهااكتملالتي،المتحدة

نفقا.92خلالمنالصحراءعبركولورادو

طولهايبلغقنطرةبناءاستكملام739عاموفى

وأحد.المتحدةبالولاياتكاليفورنياولايةةيكم201،1

وتشملإيطاليا.بجنوبيأبوليانقنطرةالف،طرهذهأشهر

ونيبجمنبكلأقيمتالتيتلكالأخرىالرئي!يةالقناطر

بالبرازيل.جانيرود!؟وريوبكندا
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معلومةمقاومة

جلفانىمقياس

مجهولةمقاومة

معلومةمقاومة

متغيرةمقاومة

بطاربة

مقاومةعنللكمتمصتستخدمأحهرلائيةاالدوائرم!نوعويتستونقنطرة

هاكتكودح!!لى،الدائرةعريمركهرلائياتيارابطريةتبث.مجهولة

تيار.وحودعدماإالحلمالىامقياسيشيرلحيتتضبطمتغيرةمقاومة

رياصية.معادا،لاستحدامالمحهوا!ةالمقاومةحسا!عندئذويمكى

الكهربائية،الدوائرمننوعويتستونقئطرة

للتيارمجهولةمقاومطعنللكشفتستخدم

منتتكونوهى.الكهربائيةالدائرةانظر:.الكهربائي

تمثلانمنهاأثنتان،الماسةشكلعلىمقاوماتأرلغ

لتشكلازاويةشك!فىوتلتقيان،معلومتينمقاومتين

فيلتقىالأسف!النصففطأما.للماسةاللأعلىالنصف

يمكنمتغيرمقاوممعمجهولةمقاومةيمثلمقاوم

الركنانيوص!ذلكوبعد.معلومةمقاومةإلىضبطه

جلفانيمقاستسمىبنبيطةللماسةوالسفليالعلوي

الدائرةجزئيلربط-التياريقيسجهازوهو-

تبثببطاريةالاخرانالركنانيوصلبينما،الكهربائية

ضبطذلكبعدويتم،المقاوماتعبركهربائياتيارا

الركنينعلىالتيارجهدايتساوىحتىالمتغيرةالمقاومة

المرحلةهذهوفى.الكهربائيةللدأئرةوالسفليالعلوي

ويعرفتيار،أيمرورإلىالجلفانيالمقياسيشيرلا

التيار.بتوازنذلك

المعادلةباستخدامالمجهولةالمقاومةتحديدويمكن

تم(2م)-مس:ليةلتاا

المجهولة.المقاومة-مميمثلحيث

.المعلومتانالمقاومتان-م،م

.المتغيرةالمقاومة-م

الصغيرةالليديةالثدلماتمننوعاعشرلاثنىاسمالقئفذ

كثيف.شائكغطاءلهاالتى

،الحشراتوتأكلليلا.طعامهاعنالقنافذتبحث

والطيوروالثعابينالصغيرةوالثديياتوالديدانوالرخويات

.طهرهع!!صيرةصلسةأت!واكللقفذ

القنافذتكمنالبارد،الطقسيبدأوعندماالطور،وبيض

.السباتفي

أذنانوله.لم!م25الشائعالأوروبىالقنفذطولويبلغ

وتنمو.طويلوأنفقصيروذيلقصار،وأرجلقصيرتان

وعندما.أعدائهمنالحيوانلتحميصلبةأشواكظهرهعلى

وهو.كرةهيئةعلىنفسهي!صرفإنهللخطر،القنفذيتعرض

ويولد.الجافةالشجروأورأقالحشاشمنعشهيبنى

.الأمأذىلتجنبالجلدتحتالأشواكوجودمعالصغير

أوروبا.مننيوزيلنداقنافذوتأتى

الصحراويةوالقنافذالأذنطويلةالقنافذوتحفر

النهار.حرمنتقيهافيهالتقيمجحوراوالآشويةالإفريقية

البلادفيالبريالحيوانانظر:.الإثيوبيالقئفذ

(.الحشراتآكلة)الثديياتالعربية

ودولارالبحرببجمةصلةذوحيواناليحرثئمد

طويلةبأشواكمغطىكرويشكلالبحرولقنفذ.الرمل

تمالعظمىبالهيكلشبيهةمتراصةوألواح،متحركة

تلتصقالدرقةتسمىصدفةوتكونالقنفذ،جلدتحت

التيالبحريةالقنافذلبعضأنوجدوقد.الأشواكبها

خطورةذاتحادةأشواكاالمرجانيةالشعابفىتعيح!

وأاللونسوداءالبحرقنافذتكونوقد.الغواصينعلى

ويتراوحبيضاء.أوحمرأءأوأرجوانيةأوخضراءأوبنية

مختلففيوتعيعقاسم،2و5بينماقطرهاطول

العالم.بحار

علىتنموالتيبالنباتاتغالباالبحرقنافذوتتغذى

الجانبفيالبحرقنفذفمويوجدالبحر.قاعوفيالصخور
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تعر!صدفةمنتنبتمتحركةطويلةبأشواكمغطهىالبحرقنفذ

تقيإدللحيوانفائدتهاالدرقةولهذه.مباشرةالجلدتحتتقع،بالدرقة

وتحميه.الطريجسمه

منمجموعةبوساطةطعامهويكشط،جسمهمنالسفلى

حفرالبحرقنافذبعضوباستطاعة.متحركةأسنانخمس

أسنانها.بوساطةالصخورفيفتحات

وأبأشواكهالدفعطريقعنالبحرقنفذويتحرك

لهاوالتي،بالمجساتالشبيهةالقنابية()أقدامهباستخدام

القنابيةالأقدامأنإلىإضافةنهاياتها،فىشفطأقراص

قنافذبعضوتستخدم.وحسيةتنفسيةكأعضاءتعمل

القديمةبالأصدافنفسهالتغطيالقنابيةأقدامهاالبحر

البحرنجمةأعينعنتختفىكيالبحريةوالطحالب

.الأخرىالمفترسةوالحيوانات

العربيةالبلادفيالبريالحيوانانظر:.برالدتقلدد

(.الحشراتآكلة)الشدييات

البلادفيالبريالحيوانانظر:أوروبا.شرققئدد

(.الحشراتآكلة)الثديياتالعربية

النمل.قنفذانظر:.الشوكيالقئفذ

البلادفيالبريالحيوانانظر:.الأدنطويلالقئفد

(.الحشراتآكلة)الثديياتالعربية

العربيةالبلادفيالبريالنباتانظر:.عشبةالقئفد،

القنفد(.)عشبة

تدد،ولاتبيضالتىالثدلماتمننوعينأحدالئملقددد

النملاكلأيضاالنملقنفذويسمىالماء.فخلدالاخرأما
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والأرضة،النملأساساويأكلالحادةالأمسواكمن!يرلهالنملقنفذ

مننوعينمنواحدالنملوقمفذ.الشائكالنملاكالليسمىكذلك

الماء.خلدهووالآخرالبجض،تف!لحالتىالثدييات

وأشواكخشنبنيشعرولهالثوكي،ال!فذأوالشائك

والأرضة.النملويقتاتوجانبيهظهرهعلإقكثيرةحادة

بين3وتزن،سم3.منأكثرادنملقنافذطوليبلغ

خرطوممؤخرةفيومنخراهافصهاويوجد.كجما.و

لزجولعابطويللسانالنملولقنافط.نحيفطويل

،أسنانالنمللقنفذوليس.صاتالحثبهتلعقلاصق

لسانهقاعدةعندقرنيةصفائحمامستشفىطعاما،ويطحن

استثنائية،بصورةصلبةمخالبالت!لواعنافذ.الفموأعلى

بسرعةالنملقنفذيحفرأجحارها.لحفرأصياناتستخدمها

الأعداء.منللحمايةنفسهويدفنالأرصلىداضلإلىمتجها

السنة،فىواحدةبيضةالنملقنفدأنثتوتضع

علىيتكونكيسفيوتفقس-!لدية،صلبةصدفةوللبيضة

الصغيرالنملقنفذويبقى.التزاوجموسمفيالأنثىبطن

.الأمبحليبويتغذىأسابير،لعدةالكيسفي

معينةبحريةلحيواناتالعامالاسمهوالجلدالقئفدي

قنفذياتمننوعهو...حوالىوهناكالجلد.شوكية

والنجومالبحر،قنديلأوالبحرنجمانتشارأوأكثر!أالجلد،

البحر.وخيارالبحر،وقنافذ،أرمليةاوالدولارات،الهشة

وأشواكها،داخلىعظميهيكل-الج!شوياتولكل

الشعبةالجلدقنفذياتشعبةوت!لحى.الهيكلمنجزء

بحرية.حيواناتمنجميعهانةالمتكمالوحيدةالرئيسية

حيثشعاعيكلاثللهاالنموإكتملةاالجلدوقنفذيات

وتنقسم.الحيوانجسممركزحول%صسمهاأجزاءتنتظم

وجودمع،أقسامخمسةإلىعادةالجلد.قنفذياتأجسام

المركز.فيالفم
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حيو!ألقد!!سهيدابكل!اورل!!جلددوقنفدالبحرخيار

شرحه.فتحةم!طويلةلرجة

كثيرلهاانتىالوحيدةالحيواناتهىالجلدوقنفذيات

الأنبوبية.الأقدامتسمىالشكلالأنبوبيةالتركيباتمن

.صفوفشكلفيالجسممنالأنبوبيةالأقداموتبرز

والتغذيةللحركةالأنبوبيةالأقدامالجلدقنفذياتوتستخدم

قناةلكلالخارجيبالرأسويكونوالتحسعر.والتنفس

الصلبة.بالأسط!حللإمساكامتصاصقرص-غالبا-

الماءيجبرالأنبوبيةبالقدمملتحقرقيقجذرالجسموبداخل

داخلىنظامأيضاولديها.تطولليجعلهادخولها،على

بعفرإلىبعضهاالأنبوبيةالأقداميربطبالماءمملوح!ةلقنوات

اليمين()إلىبحريوقمفذاليسار()إلىالبحر(.)قنديلالبحرنجم

الأضلاعتاطربوصوحالبحربحم!يويظهوالجلد.لقمفدياتمثالاد

للمجموعة.الحمسة

وشكونالبحر.لمياهعادةتفتح،الغربالتشبهصفيحةوإلى

النظامويسمى،والقنواتالأنبوبيةالأقداممنالكليالجهاز

المائي.الوعائي

شطورالذيالبيضبوضعالجلدقنفذياتوتتكاثر

الجانبثنائىتناظرولليرقات.بحريةتسبحيرقاتإلى

المحيط،قاعفيوتغطس(،متشابهاننصفان)أي

الأشكالذاتالنمومكتملةالأطوارإلىوتتحول

الشعاعية.

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

البحرنجمةالبحرزدب!تالبحرحيار

الهشةالنجمةالبحرقمفدملىأاالدولار

الصغرنىمتناهيةقنواتالهالمحرشيهالقئوات

الصلبةالطقاتأي،المتراصةالعظامأنسجةتتخلل

دمويةأوعيةعلىقناةكلوتحتوي.للعظامالخارجية

ضامةوأنسجة(الأنسجة)سائلاللمفوأوعية

منالواردةالتغذيةالدمويةالأوعيةوتحمل.وأعصاب

إلى(العظاميغلف)غشاءالسمحاقفياللأكبرالأوعية

قناةبكلالعظامأنسجةمنطبقاتوتحيط.العظامنسيج

ونسيجهاالقناةعلىويطلق.الأسطهوانةيشبهمالتكون

الهافرشيالنظامأوعظميةوحدةاسمادعظمى

الرئيسيةالبنيةهيالوحداتوهذه(.النخاع)مجموعة

المتراصة.العظامتشكلالتي

القنوجي.،خانصديق:انف!إ.القئوجى

البن.:انظر.لقهوةا

)أنواعالبنأنظر:الكالمحيين.منالخاليةالقهوة

(.البن

المسارات)تمييرالمللاحيةا!لنارةانظر:.راتاولووائم

(.الملاحية

القواتداخلأم429عامكونتالاستطلاعقوات

الثانيةالعالميةالحربخلالالبريطانيةالملكيةالجوية

الأستراليالطياربقيادةوكانتأم(،1-459)939

لتحديددقيقبتنظيمللقيامأعدتوقد،بنيتدونالد

وكانت.بالقنابلللهجومالبريطانيةللوحدةالأهداف

حاملاتسربأمامتطرالاستكشافيةالقواتفيالطائرة

تحددالتيولالقنابل،كاشفةإضاءةبقنابلوتلقي،القنابل

التهديفنقطةتحددوبهذا.المستهدفةالأرضفيالأهداف

القاصفة.للطائرات
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فيتحلق)الساتو(الأطلسيشمالحلفليأعضاءلدولمقاتلاتالصورةهدهتوضح.الأرضيةوالأهدافالمعاديةالطائراتتهاحماللقاتلةالطائرات

الأمريكية.المتحدةلاياتوالمألمانيا،(بريطانيا،م!لكل-اليمينإلىاليسارم!-الجويةالقواتتشكيلاتإلىوتشمي.حويتشكيل

الجويةالقوات

دلدودة،المسلحةالقواتمنفرعالجويةالقوات

منالجويةالقوأتتتألف.الجويةالعملياتعنمسؤول

كما.عسكريةوقواعدإسناد،ومعدات،وطائراتأفراد

وصواريخفضائيةسفئاتقدماالأكثرالجويةالقواتتملك

موجهة.

منهاوكثير،معينحجمذاتجويةقواتالدوللمعظم

القواتفروعبقيةلمستوىترقىمستقلةجويةقواتيملك

نأيمكن،قوةوالأقلالأصغرالدولبعضوفي.المسلحة

وبعض.البحريةأوالجيشمنجزءاالجويةقواتهاتكون

،المتحدةوالمملكةروسيا،مثل،الكبرىالعسكريةالقوى

إلىإضافة،مستقلةجويةقواتتملك،المتحدةوالولايات

القواتفروعمنفرعكلفيأصغرجويةوحدات

المسلحة.

والقوةالحجمفىكبيرحدإلىالجويةالقواتتختلف

العسكرية.واحتياجاتها،والتقنية،الدولةلثراءتبعاالقتالية

التقنيةنفقاتتستطئشملالناميةالدولمنوقليل

هذهمنوكثير.حديثةجويةقواتلبناءاللازمةالمتطورة

منوقديمةقليلةأعدادمنمؤلفةجويةقواتيملكالدول

فإن،ذلكمنالنقيضوعلى.والمروحيةالعاديةالطائرات

،والمقاتلات،القاذفاتأحدثتملكاعصناعيةالدولمعظم

أخرىلأنواعإضافة،المروحيةوالطا"راتإ،النقلوطائرات

.الطائراتمن

فيجويةقوةأكبروروسيااكحدةالولااياتتملك

.الطائراتآلافللدولتينالجويةالقوااتب2تحو.العالم

يمكن،نوويةرؤوسذاتالمدىب!يدةصواريخولديهما

تطلقهاالتيالصواريخأماالجو.أوالأرضمنإطلاقها

الروسيةالجويةالقواتتطلق.الب!خريةتتبعالغواصات

العسكريةالأنشطةلتصويرصىضاعيةتماراأوالأمريكية

الهجماتاكتشافعلىقادرةوهي،الأخر.بللدول

قوةتملكالتيالأخرىالدولومن.ا،فاجئةالصاروخية

وإسرائيل.المتحدةوالمملكةنساوقا)!مينضاربةجوية

القرنمطلعفيالطائراتتطويرق!ل-الأماكانت

البريةجيوشهاعلىالعسكريةقوتهافىتش!د-العشرين

بما،محدودةالقواتهذهصتملياتوكانت.والبحرية

البريةالجيوشومازالت.موانعهـكأوالبحرالبريحويه

لمعظمالرئيسيةالضاربةالقوةلكن،للغايةمهوءوالبحرية

علىالقادرةوالصواريخالطائراتمزاتكونالقويةالأم

دووية.أسلحةحمل
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والمهامالبريةالعدوقواتقصفالمهامهذهوتشمل.بريةالجويةالمواتمهام

المقاتلةالطائراتتقومحيثالمضادةالجويةالتعبويةالحماجماتحسبم!ادولةفىالجويةالقواتمهامتتنوع

المعركةأرضعلىالسيطرةبهدفالعدوطيرانبمهاجمةالجقفىالجويةالقواتوحدةوتقوم.الدولةلهذهالأمنية

منالعدولتجريدهجماتالمقاتلاتتشنكماوسمائها.فعلى.فيهتعملالذيالفرععملياتبدعمالبحريةأو

المعركةميدانإلىوامداداتهقواتهوصولفتمنع،قوتهقماليةبعملياتالبحريةفيالجويةالقواتتقوم،المثالسبيل

الأخرىوالأهدافمواصلاتهوشبكاتخطوطبمهاجمةعلىوتحصل،الطائراتحاملاتمتنعلىمنواستكشافية

الأمامية.خطوطهخلف.أرضهفىالعدوبعملياتتتعلقالتيالمطلوبةالمعلومات

هجماتمنالدولةأراضىتحمى.الدفاعيةا!لهامالقواتأما.الدولةسواحلبحراسة.الجويةالقواتوتقوم

راداريةمحطاتالمتقدمةالجويةالقواتوتستخدمالعدو.مالبلدالمسلحةالقواتمنمستقلافرغاتكونالتيالجوية

التىالمفاجئةالعدوهجماتلاكتشافصناعيةوأقماراأجواءعلىالسيطرةببسطتتعلرقالتىمهامهامنفإن

وقيوإذا.الموجهةوالقذائفاغاذفاتابوساطةتشنهانقل.3-دفاعيةمهاح!2-قتاليةمهام-أ:الدولة

الموجهةوالقذائفالمقاتلاتالجويةالقواتترس!!،الهجومالعدوضدالقتاليةالاعمالتتضمن.القتاليةالمهام

التهديدأنالمؤكدومن.وقذائفهالعدوقاذفاتلتعترضوتعبويةاستراتيجية:القتاليةالمهاممننوعانوهناك.مباشرة

بينصبنشوبمنععلىيساعدمضادهجومبشنفىالاستراتيجيةالمهامفيالجويةالقواتتعمل)تكتيكية(.

الدولهذهمثلتتحاشىإذ،نوويةأسلحةتملكالتيالدولوتشمل.أخرىإلىقارةمنغالباتنقلإذبعيدةأماكن

يدمرها.مضادنوويهجوممنلخوفهانوويهجومشنالمدىبعيدةوالقذائفبالقنابلهجماتالاسترأتيجيةالمهام

بمساندةالجويالنقليقوم.الجويالنقلمهام.الصناعيةومناطقهالعدومدنفىمحددةأهدافعلى

!وعلىالحربىوالعتادالقواتبنقلالقتاليةالعملياتوتثنىالحربشنعلىالعدوقدرةيشلالقصفهذاومثل

القواتتنقلالاستراتيجيالجوياضقلاوفى.السرعة.القتالعنإرادف

فإنهالتعبويالجويالنقلأما.طويلةلمسافاترالإمداداتعسكريةعملياتشكلفىفتكونالتعبويةالمهامأما

،المثالسبيلفعلى.المعركةميدانداخلجوياإسنادادقدمأوبحريةر!اتخبالتعاونمتوسطأوضيقنطاقعلى

أرضفيالجومنالتمويناتأوالمظليينإسقاطيمكن

تنقل،السلمزمنوفىالعدو.خطوطخلصأوالمعركة!!

المنكوبةالمناطقإلىوالأغذيةالمؤلىالجويةاغواتا.:

.بالكوارث

وأالاستكشافيةالمهامتشمل.الأخرىالمهام

الاستطلاعيةالمهامففى.الجويالإنقاذومهامالاستطلاعية

التصويرالاتال!شاعيةالأقمارأوالطائراتتستخدم

العسكريةلجهـإلمعلوماتالنبائطمنوغيرهاوالراداراتالصناعيةمناطقهالعدومددالحويةالقواتتقصص.القتاليةالمهام

اصعسرلمساعدوالاتعمشخاالحوطائرلتقدلمرعحيةلصمدمهامعنلرألصوتشىالحربوشنعلىالقدرةمنالعدوفتحرم،ذريحآبلع!اآإ

.خطيرةأماكنفىالمحاصرينللأفراداللازمة

العالم!ىالجويةالقواتص!-.

والأجهزةالرفيعوالتدريبالمتقدمةأضقنيةاتعتبر

القوآالتىضترتلد!فعاضاليةيى!اأهمفا"لمتطويةة..-

.ر.ل.،

ليةتعاتدكفلىتتلقواتااح!أمدصياملامتقدلهاآنظمهلتقنيةتىطالمعممتوا

والهندوفرنساوا!نورويىالمتحدةالىلاياتوتتصدرويوضح.البحريةأوالريةللقواتمباشرا!!مناداتقدمالتعبويةالمهام

هذافيالعالمدولوإمسرائيلوألمانياالمتحدةوالمملكةالوصولم!لتمعهاالعدودباباتتهاجممقاتلةطائراتأعلاهأسلممما

ضمتأم199عامالسوفييتىالاتحادتفككوبعد.المجالالمضكأ.ميدانإلى



375الجويةالقوات

قواتها.إلىالسوفييتيةالجويةالقواتطائراتأغلبروسيا

إيطاليامتقدمةجويةقواتتمتلكالتيالأخرىالدولومن

وأوكرانيا.وتركياالشماليةوكوريا

القاذفاتمنكبيرةأعدأدأالجويةالقواتهذهتحوي

المقاتلةوالطائرات)صواريخ(والقذائفوالمقاتلات

تشكل.والأسلحةالقذائفمنكثيرولديها.الأخرى

الفضائيةالجويةللقوةالرئيسىالجزءوالأسلحةالطائرات

مهامتنفيذعلىالدولةقدرةمدىتمثلوهي،للدولة

التابعةالجويةالقواتتسهمكما.وتعبويةاستراتيجية

فى-البحريةوخاصة-المسلحةللقواتالأخرىللأفرع

منالجيوشمعظمفيوتتألف،للدولةالجويةالقوةزيادة

الجويةالقواتوتملك.مروحيةوأخرىنقلطائرات

هذهوتملك.نوويةأسلحةوالأمريكيةوالروسية،الصينية

رؤوساتحملللقاراتعابرة)صواريخ(قذائفأيضاالدول

كم.أ)00.3تبعدلأهدافتصلنووية

الجويةالقواتتتألف.الأمريكيةالجويةالقوات

وحوالى،وهجوميةمقاتلةطائرة0071منالأمريكية

متطورةأنظمةوتساعدها.للقنابلقاذفةطائرة023

الجويةبالقواتويعمل.والراداراتالصناعيةللأقمار

إلىبالإضافةجندي000.042منأكثرالأمريكية

إلىبالإضافةهذا،الاحتياطقواتمنجندي000.78

الوطنىالحرسقواتوحداتفيجندي1)00،18

.للولاياتتتبعالتيالجوية

بالستيةقذيفة055الأمريكيةالجويةالقواتلدى

قدالمتحدةالولاياتوكانت.للقاراتعابرة)صاروخ(

بموجبالمدىمتوسطةالباسمتيةقذائفهامنتخلصت

م8791عام)السابق(اسموفييتيالاتحادمعالمبرمةالاتفاقية

القذائف.منالنوعهذالإزالةالبلدينألزمتالتي

الأمريكىالجيعشفيالجويةللقواتوحداتوهناك

والقواتالسواحلخفروقواتالأمريكيةوالبحرية

العالمفيجويةقوةأكبرالبحريةالقواتولدى.البحرية

الجيشيملكبينما،مقاتلةطائرة0017منتتألف

مروحية.طائرة0008حواليالأمريكي

طائرة0037نحولديها.الروسيةالجويةالقوات

قوةوهناك.جندي000.003نحوبهاويعمل،مقاتلة

قذيفة0021حوأليعنمسؤولةمستقلةاستراتيجية

بالعملياتتضطلعقوةإلىبالإضافة،للقاراتعابرةبالستية

الفضائية.الصناعيةالأقماروإدارةإطلاقمثل،الفضائية

.طائرة009نحوالروسيةوللبحرية

بعضالسابقالسوفييتيالاتحاددولبعضتمتلك

فلدى.القاراتعابرةالبالستيةوالقذائفالمقاتلةالطائرات

للقاراتعابرةقذيفة651،المثالسبيلعلىأوكرانيا،

طائرة001منأكثرمنهاصقاتلة5طائرة006منوأكثر

عابرةقذيفة...نحوفتمتلككازاضستانأما.للقنابلقاذفة

منها.08نحوالبيضاءروسياتجتلكبينما،للقارات

طائرة0045نحوتمتلك.امشيةاا-لويةالقوات

صمم،للقنابلقاذفةطائرة047،وحواليوهجوهـ4مقاتلة

الصنيةالجويةبالقواتيعمل.الر،سيةاللاييروفقمعظمها

088منأكثرالصينيةوللبحرية؟،جندي0002047نحو

عابرةبالستيةقذيفة41ا!صينولدى.مقاتلةطائرة

المدىمتوسطةبالستيةقذيفة051منوأكثرللقارات

مستقلة.أتراتيجيةتيادةتحتوجميعها

طائرة008منتتألف.الفرنسيةبويةاالقوات

000229نحوالجويةبالقواتويع!سل".وهجو!مقاتلة

طائرة06عنمسؤولةمستقلةجويةقوةوهناك.جندي

وللبحرية،المدىمتوسطةالبالستيةأقذائفبامزودةقاذفة

مقاتلة.طاؤرة001نحوالفرنسية

طائرة008نحولديها.الهنديةالجويةالقوات

ضخمةوترسانة،هجوميةمروحيةطائرة"أ.منها،مقاتلة

الهنديةالجويةبالقواتويعمل%و.-أر!ققذائفمن

طائرة06الهنديةوللبحرية.جناءي011).00نحو

مسلحة.مرو-خيةطا.سة7وهمقاتلة

الجويةالقواتوتسمىابىيطانية.ا.لجويةالقوات

بهاويعمل،وهجوميةمقاتلةطائرة096ن!خولديهاالملكية

05نحوالملكيةالبحريةوللقوات.جندي000.08نحو

مسلحة.مروحيةطائرة051و-!واليمقاتلةطائرة

اللوفتوافة،أيضاوتسمى.ا!2ئمانيةا.لجويةالقوات

إلىبالإضافة،وهجوميةمقاتلةطائرة6أ!.نحوتمتلك

نوعمنالأولىالعالمةالحربإلىتعودالجنا.(ثهائيةإنجليزيةطائرة

قخابلوتحملرشاشاتبثلاثةمسلحة،4اتشديهمافيند!ي

.ام719عامالقتالفياثمتركت،كجم482وزنهامجموع
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بالقواتويعم!!،الألمانيةللبحريةتتبعمقاتلةطائرة021

.جندي000.69نحوالألمانيةالجوية

.جدي000.35لديها.الإيرانيةالجويةالقوات

طائرة06منم!ضنةأسرابأربعةالمقاتلةالطائراتومن

منمكونةأسرابوأربعةد،4فنوعمنقاذفةمقاتلة

أسرابوأربعةف-ي،نوعمنقاذفةمقاتلةطائرة06

وسرب،1!-4نوعمنقاذفةمقاتلةطائرة06تشمل

سربو9،2ميجنوعمنمقاتلةطائرة02يشملواحد

يضاف.!-هنوعمناستطلاعطائرات8يشملواحد

،707لوينج!عمنجوييدتزرطائرات4ذلكإلى

منأأر747،بويتىلوعمن9منهالقلطائرةهوه

727،بوينجنوعمناحدة"وطائرة70،7!ينجفيع

الجويةالقواتوتملك.013-سىنوعمنطائرة2و.

سى،412بي!طنوعمنمروحيةطائرة46كذللثالإيرانية

اع.الأفيمختلفمنتدريبطائرة11وأ

كتيبة21ال!يرانيةالجويةللقواتالجويالدفاعويملك

منصواريخبطارياتوه،محسنهوكنوعمنصواريخ

بجركات.وتايجرراييرنوع

طائرد066نحولديها.الإسرائيليةالجويةالقوات

وتعتبر.جندي00032نحوبهاويعملوهجوميةمقاتلة

ى!الجويةأتحواتاحبرأص!واحدةالإسرائيليةالجويةالقوات

أصماعالأاأخسفيذتماماسخرت،الأوسطالشرتمنطقة

أحربية.االأرضفيالصهيونية

الجويةالقواتفيالتنظيم

القواتفيالأعلىالقائدالطيرانكانأررئيسيعتبر

فيالجويةالقواتأما.جنرالبرتبةويكون،المستقلةالجوية

البحرية.أوالجيم!قيادةتحتفتكونالصغيرةالدول

.السربهيالجويةالقواتفىالأساسيةالإداريةوالوحدة

81منوله،الطائراتمنواحدنوعمنعادةالسربويتكون

أصغروحداتإلىبدورهالسربوينقسما.طائرة42إلى

أما.طائراتأربعإلىطائرتينمنتت!صن،الرفصنتسمى

وي!صد.طائرة91إلى01منفتتكونالقنابلقاذفاتأسراب

.سطوحأومجموعاتباسمتعرفوحداتأكثرأوسرباد

وأفرقالكبرىالجويةالقواتفيالوحداتهذهوتكون

)الصواريح(.والقذائفالطائراتأكبرأركان

التىالمهامحسبالطائراتتصنف.الطائرات

الطائرات-أ:هىالرئيسيةالطائراتوأنواعتضطائها.

النقلطائرات3القنابلقاذفات2-والهجوميةالمقاتلة

.ال!!شكشافطائرات4

المهاملإنجازوالهجوميةالمقاتلةأ!ائراتاصممت

طيارمنطاقمهاويتكون.فائقةبسرعةوالمناورةالقتالية

المهمةحعسبقنابلأوقذائفوتحمل،طيارينأرواحد

العدوطائراتالمقاتلاتهذهتهاجمالها.تقوما!

المتوقعة.الجويةالهجماتعنوتداشع،الأرضيةأ،هدافوا

مدىوذاتكبيرة-العادةفي-القناب!!قاذفاتت!صن

لضربموجهةوقذائفقنابلوتحملبعيدأومتوسصأ

الطائرأتمنالنوعهذا:لايملك.الاستراتيجيةالأهداف

ويتكون.ضاريةجويةقواتأ!ديهاالتىأ!دولامنقليلإلا

ملاحين.6إلى4م!أغنابلاقاذفةطاقه

ويتكونالحربيوالعتادالجنودالنقلطائراتتحمل

جويومهندسوملاحومساعده()قطبانطيارمنطاقمها

أكثر.أواحدرتحملىومسؤقل

وأجهزةالتصويرآلاتالاستكشافطائرات:تحم!

العدو.قواتعنالمعلوماتلالتقاطالإأممترونيةالإحساسا

وأالمهمةلهذهخصيصااللاست!صشافطائراتتصمموربما

مماثل.بنشاطللقيامأخرىطائراتتعدل

وصهارلالتدريبطائراتمثلأخرىطائراتوهناك

تستخدمالتدريبفطائرات.المروحيةوالطائراتالوقود

الطائراتفتزودالوقودصهاريجأماأطياري!.اأضدرب

مختلفة.بمهامالمروحيةأطائراتاتقومبيمماالجو،فىأ!قودبا

المهامفيوتستخدم،أغذائفارالمدافييحملىفبعضها
.قصيرةلمسافاتوالعتادالجنوداحرنوعينق!!بيمماأجمة،أغتاا

التيالجويةالقواتتستحدمها)الصواريخ(.القذائف

القذائفوتشتمل.الأرضمنأوطائرةم!تمنإماتطلقها

القذأئفالأرضمنتطلقالتىالاستراتيجيةأ!موارب!)ا

.المدىمتوسطةأجالستيةاوالقذائفالقاراتعابرةالبالستية

رؤوسحملالقاراتعابرةالبالستيةأغذائف!اوتستطهيع

القذائفأما.كمأ5).00مسافةإلىنوويةحردية

تبعدأهدافإلىالوصولفتستطيعالمدىمتوسطةالبالستية

عابرةالبالستيةوتتئالقذائف.0055و.0027من

للقواتالمتحدةالولاياتمثلالدوللعضفيالقارات

مثلأخرىدولفىمستقلةقيادةتحتتكونبينماالجوية

بالستيةقذائفالجويةالقواتوتستخدم.وروسياالصين

تستخدمهجماتأيضدبلادهاعنأطدشاأرضية

أسشية.أجااأغذائفا

القذائفالجويةالبالستيةالقذائفوتشمل

قاذفاتوتحمل)التكتيكية(.والتعبويةالامستراتيجية

مثلالجو،منتطلقالتيالامشراتيجيةالقذائفالقنابل

بعدعلىتقعاهدأفتدميرتستطيعالتىكروزقذائف

والهجوميةالمقاتلةالطائراتوتطلق.الكيلومتراتمئات

الأرضإلىالجومنالتعبويةالقذائفالمروحيةوالطائرات

صوبالأرضإلىالجومنوقذائفالعدو،طائراتتجاه

الأرضية.الأهداف



الجوية-المعاركأشص

كر،تام!سبممبر،16-!12م!لل!مائ!معركلآ-99،1"

لمحاحاطةطاكر"؟1/ء،"كلرراكثرتشملإطلفهاء،تثيعىضخحةجويه

فعالة!جو!ة!ميالرةفحثثصفرن!دما!شركيقوقالألمانيةالالافرأرز

ن!31صيوليوأ0!منالجههـويهيريطنيساسركه-م9؟3739

طائرة؟!"*،مفىبأكهئرالألمافيهالجويؤالموأورقيجتأكتوبر!

القواتلكنالأستهسلام.علىلتجبرهابريطانيافيأهدإفالتقثحون

لق!يبا،أليوميةالهجمارزصدبحمجفا،أعمغر،ه!9الملكئهاطبرية

الثانية4العالميةالحرىخلالبريطنياكزوالجويةالمعركة!نمتوكد7

المشا،محمساندةعلىلايقتصرالجوي!العوإىواجمماأفيوأكبن

وحدها.حاسمةهمعاركحوضمحلئوالقدرةبل4ف!بوالدر،ع7

طائرة37!شنورهـيسسسيع31هاربر؟بهيرل-معركلأام49؟

بيرلمينا!فىالهادكطإلمحبطأسالولىعلىمفاجئاهجومايابانية

ال!انيه.العالميةاطربىلدخبرلمأمريكاإضالرهـك!هارير

مايوأ،من4-"!الئيرالىالمرج!انبحرمثركهثم2491

الممحدةالولاياتطاثراتأوقعتيونبو(-6)4!يدوايوصعبركةكا

البحريهةيالهالمرأتالهزيمةإلالهـاثراتحاملا!سنإنطقتالت!

علىمأ!زيدطرفكلزحوقدالهايور.إلمحيطوكحطفياليابمانمية

مدىالمعاركهز"وأظ!تجوي!*سهمرك!كلقيطاثر،أ!،7

نادرأبرفيها؟الجويذراع!علىللأسالولالمطلىالاعتد731

بهنريم!مئدوايممثركةانتهتوقد.النيرافيالسمقونصاتسادلت

ميدوأبر!جزيرةانظرة،اليابافيالأسطول

م!أكشرالألماىأطلقءصواريغحمهـملهـةم91ءأ1-؟؟4

،بلجيكايريطانياعلىوفي-112إنى-فوعصاروخأ؟،ة"!و3

للدمواريعحنهتظمأستخدإمأرلالهجماتتلكوكانضوقولندأ.

-الحر،!فيالمدىبعيدةالموجهة

أغسطرر(!لأناجمازاكيرأكسطرر!)،!يروشيما-يم9،؟8-

!ما)عمتخدمتئوويةقنبل!أولالامريكئي!الجوي!القواتأسق!

وناجازأكيهيرو!سيماالماباف!هالمدفىعلسأسمطمهابركد،الق!ال

عن،ئبعدتينياقجزير"فيقوإعدهاهنحلق!92-بقافىفات3

كم،؟!981مسعاف!اهدإفها

العربيةالجويةالقوات

فيومقوماتهالنصرمرتكزاتأنهنابالذكرالجديرمن

تتعداهابل،فحمسبالعدديةالناحيةعلىتتوقفلاالمعركة

الطيارينوكفاءةالطائراتمزاياتشملالتيالنوعيةإلى

والقيادةوالتخطجطالقتالوأساليبالتدريبومستوى

عنتخرجأموروهي.والإدأريالفنيوالإسنادوالسيطرة

وملكللنشر،قابلةغيرسريةمعلوماتلأنهاالبحثنطاق

ولاتشكللاالإحصائيةالأرقامهذهإن.دولةكللقيادات

لأعدادملخصمايلي.جويةقواتأيةكفاءةبتقويمتوحي

وأنواعها.العربيةالجويةالقواتفيالطائرات

الملكيالجوسلاحلدى.الأردنيالملكيالجوسلاح

منقاذفةمقاتلةطائرة62و،جندي000211الأردنى

ذلكإلىيضاف.أسرابأربعةعلىموزعة-5فنوع

377الجويةالقوات

رفيهاالكوري!إطربكنيالجويهلمالحم!أم3،،؟-049

الشماليهكورياسصاءق!،وا!يع!فطافىعرامواجهةأولجرور

والسموفييتية،الأمريكية)إمتفاثةامط!افر)تمنالمئاثبر

يونيوأدمرروا-!ا؟سراثيلي!إهالعربيهالحرلا7،9؟م

صقابلمحرببهصقاتلهطائرة4!"نحوالاسرانيل!4ا-لويهالقوارز

تد!يرإثوبرعلى.للح!بالأولاليومفيطائرةأ9فقدأنها

ميدارفي"لصمودالوبيةالبرفيالفو)ورتثستلإ!لمالعربيإليهران

تبلغ،عربيةأرإضعلىإلسر)ئيلىسيطرتاطثربوبانتها،4الممركة

إسرأليل/ىكماحةأضعاكتثلاثةسأكثر

متتالية-غار!!المصبر!ةالجوي!العواكأشنتبم.7391أك!وبر،

ودمرت،السويسكئاةشركيالم-ورأثمليبارليفحطعلى

نر،فقحدتسيماء،ودأخلألقناةطولعاىال!!رأئيليةالقهوإرو

فاستنحدور،ققطيساصاتسرومدىفيقوأزن!حماإسرإئيبر

المصريالهجومإييقاررحمكل!لمسها!ثدتهاالمتحد،بالولايرأكتإسأكيل

الم!صريالحرييألاليراتكفوئبركيهاتحله!4االمصريةالأراض!على

9.الإسرأئيلبرعلىوالسوري

أمر!أبريلمنأءلم41اليلةليبياكالمىالجويهالغارةم1لأ"9

علىجويةضرباتيهشنريجانأوررونا!هكئىالأمرالرئي!مرر

حميثليبما،فىوبنغافييطرأبلموومدينثيقربالثس!صر!ةالمخشآت

بريطاتيا،فيالجويهقوإعدهامنأمووركيةضف!1!ا1"أقلع!

منأقل!ست،الأجمريكيةللبحري!تابعةأطاثرأأ8إلىليأن!همت

الغارةوكانت.المحوسطالأديضالبحرفيهـاتالطافيحاولت

ربطدليلوجودعنالمثحد،الولايماتاعلا،1بعدأفتثامئاعملأ

برلنن،فيليلينادلفجيم-بحا!رزليبياعلا!ة

عمليهضثنفبرايرأ"2ح!ىيناير1لأإ.شا!ليجحريه-أم199

المحدءالولايات8بعيادال!حالونفوأتهاج!تأء،الصحمعاصف!

وفرنسماأمريكامن:جبري!كوارزفيهاشمار-كتومد.عرافيةأووأفا

فمها3وجرت،الكوي!4أ!مثوديةالعريبةوالمصله!4،إيطإجمانياوبربط

3،التحال!قواروفيهاوفغدور!جويةطل!*11،"6،منأكر

ال!انية.اطلهبمصصبانظر!،طائرة

سربين،علىموزعةأف-ميرا!نوعمنمقازيةطائرة62

الجوسلاحولدى.الأنواعصختلفةنقلطائرارتوعشر

علىموزعةهجوميةمروحيةطانرة42الأردنيالملكي

تكون07سو76سنقلمروحيةطائرة13و،سربين

سرباتكونم332إس-مروحيةطالمسة21وواحدا،سربا

سرباتكوند005هيوزنقلوحية!طائرات8وواحذا،

مختلفمنتدريبطائرة34ذ.لكإلىويضاف.واحدا

الأردنىالملكيالجودسلاحالجويالدفاع،ويملك.الأنواع

محسن.هوكنوعمر،صما!اريخبطارية41

ددى.المتحدةالعربيةا!لإماراتالجويةالقوات

.جندي005/2المتحدةالعربيةللإمارادتالجويةالقوات

13و3،ميراجنوعمنقاذفةمقاتلةطائرة41وتملك

نوعمنمقاتلةطائرة22و،هكليراجنوعصتمقاتلةطائرة
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933.و326،بيإمنوعمنطائرةأوأ2،.000ميراخ

طائرةاوا،الأنواعمختلفمنطائرة15تملككما

إلىيضاف.000.2وميراج5ميراجنوعمنالمشطلاع

8و21،2سينوعمنمبكرإنذارطائرات4ذلك

طائرة91وهناك،013سي-نوعمن4منهانقلطائرات

نقلطائرة37و،مختلفةانواعمنهجوميةمروحية

عاموفى.تدريبطائرة3.و،مختلفةأنواعمن!روحية

طرازمنطائرة06شراءعلىالإماراتتعاقدتأم899

الأمريكية.1-6ف

العربيةأسلإماراتالجويةللقواتالجويالدفاعويملك

هو،كتائب3منمكونجويدفاعلواءالمتحدة

صوارلبطارية21ومححسن،هوكصواريخبطاريات

.كروتالصواريخبطاريات8ورابير،

البحرينيةالجويةالقواتلدى.للبحرينالجويةالقوات

طائرة21و،ف-هنوعمنقاذفةطائرةأ2وجنديا،045

منأشخاصنقلوطائرتادي،سىا-6فنوعمنمقاتلة

هحومية.مروحيةطائرة21ومشريم(،)جلفنوع

التونسيةالجويةأغواتالدى.التونسيةالجويةالقوات

هـ32،ص-هلوعمنقاذفةمقاتلات3و،جندي0035

لوعمننق!!وطائرتا،أف-ميراحنوعمنمقاتلة

هجومية،مروحيةطائرة18ذلكإلىيضاف.013-سى

طائرة93والأنواعمختلفمنمروحيةنقلطائرة37و

تدريب.

الجزائريةالجويةالقواتلدى.الجزائريةالجويةالقوات

ميجنوعمنقاذفةمقاتلةطائرة3و.،جندي000/12

نوعمنقاذفةمقاتلةطائرة17وواحدا،سرباتكون17

منقاذفةمقاتلةطائرات6و.واحداسرباتكون23ميج

مقاتلةطائرة!وهواحدا،سرباتكون42سوخوينوع

منمقاتلةطائرة4و.،أسراب6تكون21ميجنوعمن

ميجنوعمنطائرة41و،أسراب3تكون23ميجنوع

طائرات3ذلكإلىيضافوأحدا.سعرباتكون25

منعسكريةنقلطائرة42و25،ميجنوعمناستطلاع

اللأنواع.مختلف

مروحيةطائراتكذلكالجزائريةالجويةالقواتوتملك

2.و،أسراب4تكون42آيمنوعمنهجومية38منها

أو.واحدا،سرباتكون8آيمنوعمنهجوميةأخرى

هوواحدا،سرباتكون6-8آيمنوعمننقلطائرات

ئضافواحدا،سربامكونة6آيمنوعمننقلطائرات

.الأنواعمختلصمنتدريبطائرة211كلهذلكإلى

مدفعيةألوية3الجزائريةدلقواتالجويالدفاعويملك

منصواريخكتائب3وأملم،03و001و85نوعمن

.6وسام2سامنوع

الجويةالقواتلدى.السعوديةالملكيةالجويةالقوات

مقاتلةطائراتوتملك.جنديأ8ر...السعوديةالملكية

قاذفةمقاتلة28و،ف-هنوعمنقاذفةمقاتلة52منها

،أف-هنوعمنقاذفةمقاتلة6و.تورنادو،نوعمن

طائرات01ذلكإلىيضاف.تورنادرمقاتلةطائرة42و

طائراتأو.مبكر،إنذارطائراتوه،ه-فاستطلاع

سىطائرات3و،013سينق!!طائرة4وأ،جويتزويد

،212نقلطائرة3وهطائر،كمستشفىتستعم!013

طائرة72و،الأنواعمختلفمنمروحيةطائرة5وه

فيمختلفةطائرة2وأ،الأنواعمختلفمنتدريب

الملكي.السرب

33السعوديةالجويةللقواتالجويالدفاعويملك

جويدفاعوحدة73و،مختلفةأنواعمنصواريخبطارية

.وكروتالشاهيننوعمن

جندي6لأ...لديها.السودانيةالجويةالقوات

نوعمنقاذفةمقاتلات9منهاالمقاتلةالطائراتمنوعدد

،جي-هاتمق..سينوعمنقاذفةمقاتلة91ر،ف-ه

مقاتلات8وجى-6،.اش.سىنوعمنمقاتلات6و

الجويةالقواتتملككما23.ميجمقاتلات3و21،ميج

،الأنواعمختلفمنعسكريةنقلطائرة52السودانية

طائرة21و،الأنواعمختلفمنمروحيةطائرة46و

للقواتالجويالدفاعويملك.الأنواعمختلفةتدريب

.سامصواريخبطاريات5السودانيةالجوية

الجويةالقواتلدى.السوريةالجويةالقوات

الدفاعفي06!...منهمجندي0002001السورية

منقاذفةمقاتلةطائرة07تملكذلكإلىإضافة.الجوي

أيضالهاو،أسراب4علىموزعة22سوخوينوع

على4موزعة23ميجنوعمنقاذفةمقاتلة06

في02سوخوينوعمنقاذفةمقاتلة2.و،أسراب

42سوخوينوعمنقاذفةمقاتلة22وواحد،سرب

12ميجنوعمنقاذفةمقاتلة172وواحد،سربفي

32نوعمنميجمقاتلة8.و،أسراب8علىمصزعة

52ميجنوعمنمقاتلة3و.،أسراب5علىموزعة

منامشطلاعطائرات6إليهايضاف.سربينعلىموزعة

25.ميجنوع

الطائراتمنعدداالصوريةالجويةالقواتوتملك

01و.المبكرللإنذارمروحيةطائرات01منهاالمروحية

مننقلمروحية91و.البحريةلسلاح24وهجومية

الأنوأع،مختلفةنقلطائرة28وتملك.الأنواعمختلف

كذلك.الأنواعمختلفةتدريبطائرة191و

لواء22السوريةالجويةللقواتالجويالدفاعويملك

سامنوعمنبطارية6و.،اسامنوعمنبطارية9وه



937الجويةالقوات

نوعمنبطاريات8و6،سامنوعمنبطارية27و2/3،

8.و5لمسام

العراقيةالجويةالقوأتلدى.العراقيةالجويةالقوات

.الجويالدفاعفياوه...منهم،جندي000.03

منها،الخليجحربأثناءالطائراتمنعدداالعراقفقدوقد

منأكثرلهودمر،جويةأشتباكاتفيفقدهاطائرة35

.إيرانإلىطائرة511ووصلت،الارضعلىطائرة001

أثناءالطائراتمندمرماحصريصعبالحقيقةوفى

فقدكما22،يووتى16يوتيقاذفات6فقدإذ،الحرب

طائرة21وهالأنواعمختلفمنقاذفةمقاتلةطائرة013

نوعمنجويتزويدوطائرتىوميراجميجنوعمنمقاتلة

.67إليوشن

ومن،جندي.0003لديها.العمانيةالجويةالقوات

16وجاغوار،نوعمنقاذفةمقاتلةطائرة22الطائرات

المتوسطللنقلمروحيةطائرة26و،عسكريةنقلطائرة

تدريب.طائرة91و،للتدريبمروحيتانوطائرتان

بطاريتيالعمانيةالجويةدلقواتالجويالدفاعويملك

رابير.نوعمنصواريخ

6و،جندي008لديها.القطريةالجويةالقوات

مقاتلةطائرة21و،ألفاجتنوعمنقاذفةمقاتلةطائرات

،707بوينجنوعمننقلوطائرتا،اف-ميراجنوعمن

طائرة02و727،بوينجنوعمنللنقلمروحيةوطائرة

للنقل.مروحيات7و،هجوميةمروحية

91وجندي0001لديها.الكويتيةالجويةالقوات

ميراجنوعمنمقاتلة51و،أ-4نوعمنقاذفةمقاتلة

332،-أسنوعمنللنقلمروحيةطائرات6و،أ-ف

طائرة21و033،أ-لرنوعمنمروحيةطائرات6و

والتدريب.للهجوممروحية

3و،جندي008لديها.اللبنانيةالجويةالقوات

منهجوميتانومروحيتانهوكرهنتر،نوعمنمقاتلات

نوعمنمتوسطنقلمروحيات4وأ-342،سنوع

سنوعمنمتوسطنقلمروحيات6و21،2أب-

31،أ-9سنوعمنخفيفنقلمروحيات3و033،أ-

تدريبطائرات3و،بلدوجنوعمنتدريبطائرات3و

.17.أ-سنوعمن

هو،جندي000.22لديها.الليبيةالجويةالقوات

مقاتلةطائرة28و،22يوتينوعمنقنابلقاذفةطائرات

نوعمنقاذفةمقاتلةطائرة4و.23،ميجنوعمنقاذفة

05و،سوخوينوعمنقاذفةمقاتلةطائرة5وه،ميراج

منمقاتلةطائرة112و21،ميجنوعمنمقاتلةطائرة

18و25،ميجنوعمنمقاتلةطائرة58و23،ميجنوع

.ميراجنوعمنمقاتلةطائرة

،ف-هنوعمناستطلاعطائرة13ذلكإلىيضاف

مننقلطائرة21و،أنتونوفنويممننق!!طائرةاوا

222،جينوعمننقلطائرة!أو.،0113سي-نوع

مننقلطائرةاوه76،إليوشننوء(مننقل!طائرة17و

سينوعمنمروحيةثقيلنقلءلائرة18و)!014-لنوع

أنواعمنمتوسطنقلمروحيةطائرة57و،اش-47

للنقلالأنواعمختلفمنصوحية5طائرة41و،مختلفة

الأنواعمختلفمنمروحيةةطالم238و،الخفيف

التدررب.لأغراض

ألوية3الليبيةالجويةللقواتا؟ويالدالطعويملك

4و،منصة36علىموزعة،-هسامجنممنصواريخ

للدفاعراداروسرية،للطائراتمض!ادةمدف!يةبطاريات

إطلاقمنصة18يملكمنهماكلولواءين،الجوي

يملكمنهاكلثلاثةأوولواءين،2سامخ!نممنصواريخ

كليملكتقريباألوية3و3،ساأنويممن4ثنائبمنصة21

نوعمنصوار!خإطلاقمنصة"أ.2-0بينمامنها

.6سام

المصريةالقواتلدى.المصريةالجويةالقوات

،الجويالدفاعفيالعاملونفيهمبمز،-ضدي000.003

الخدمةيؤدونجندي01!...العددهذاويشمل

41منمكوناسرباالمصريةالجوية،القواتوتمللث.الإلزامية

منمكونينوسربين،ألفاجتنوعمقاقاذفةمقاتلةطائرة

أسراب4و،أي4-فنوعمنقاذافةمفاتلةطائرة33

جور،آتعقسنوعمنقاذفةص!اتلةطائرة76منمكونة

،1-6فنوعمنمقاتلةطائرة33منمكونينوسربين

نوعمنمقاتلةطائرة42!ت!صونينوسربين

منمقاتلةطائرة52منمكونةأسراب3و،سياف-6

مقاتلةطائرة83تشملأسراب5و7،جاشسينوع

منمقاتلةطائرة54تشملأسراب3و211،ميجنوعمن

نوعمنمقاتلةطائرة61يشملوسهـبا،5--يميراجنوع

نوعمناستطلاعطائرات6يشملوسربا(002،ميراج

ميجفوعمناستطلاعطائرة41يشم!!وسربا،ميراج

12.

طائرات4والمبكرللإنذارطائرات6ذلكإلىىيضاف

طائرات5و،الإلكترونيلطتشويشوحيةممكوماندوز

طائرة91و،جويةمراقبةوطائرتا،المب!للإظ-ارمروحية

دينوعمننقلطائرات5و،013اسي-نوعمننقل

ذلكإلىيضافأ.كنجسوبرذ!لطائرة51،سياش

للنقلمروحيةطائرة041وه!جوميةحيةمروطائرة74

.الأنواعمختلفمنتدريبطائرد812و،التعبوي

المصريةالجويةللقواتالجويالدفاعولدى

الجويللدفاعمدفعيةكتيبة01و.صرري000.08
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اشعها.موإلى!سرعةالحميفةالمعذاتلقا!فيتساعدمروحيةطائرة

سامنوخمن58و2،سامنوعمنصواريخكتيبة6و.

نوعمنصواريخبطارية21و6،سامنوعمنأ4و3،

بطارية21وتشاباريل،نوعمنبطارية21و،معدلهوك

للطائراتمضادةسلاحقطعة002و،كروتالنوعمن

ملم،0،2،23،370،4.57،85001عيارمن

الأنواعمختلفمنللطائراتمضاداصاروخا756و

تقريبا.

.جندي.00513لديها.المغربيةالجويةالقوات

نوعمنطائرة18القاذفةالمقاتلةالطائراتمنوتملك

نوعمنطائرةأوهميراص!نوعمنطائرةأ4و،هاف

ألفاجت،نوعمن23المعترضةالطائراتمنوتملك.أف

طائرات6إليهايضاف.017امسينوعمن23و

يدتزطائرات4ومب!إنذاروطائرتارادارياستطلاع

الطائراتأما.الأنواعمختلفمننقلطائرة32وجوي

للنقل54والثقيلللنقل7وهجومية42فمنهاالمروحية

طائرة28ذلكإلىويضافالخفيفللنقل2وهالمتو!عط

اع.الأفيمختلفمنتدريب

7وجنديا025لديها.الموريتانيةالجويةالقوات

مختلفة.أنواعمنشعحنطائراتوءمقاتلةطائرات

ومن.جندي0002لديها.اليمنيةالجويةالقوات

37و،ف-هنوعمنطائرة11القاذفةالمقاتلةالطهائرات

طائرة47ذلكإلىيضاف.02212سوخوينوعمر

مختلفمننقلطائرة27و21،ميجنوعمنمقاتلة

،42اي-ح!نوعمنهجوميةمروحيةطائرة2.و،الأنواعا

6و،الانواعمختلفمنحيةمرونقلطائرةلم41و

.-هفوميجنوعمنتدريبطائرات

دفاعصواريخبطارية21اليمنيالجويالدفاعويملك

.سامنوعمنجوي

تاريخيةنبذة

،ام397عامالعالمفىحويةقوةأولتأسست

فيام497عامالفرنسيوناستخدمهابالوناتقوةوهى

دولعدةضدحربهاخلالالأعداء،تحركاتمرأقبة

روبية.أر

عندماأم984عامجويةغارةأولحدثتكما

ولماإيطاليا،منكبيرةأجزاءعلىتسيطرالنمساكانت

تحمللابالوناتالنمساأرسلت،البندقيةمدينةثارت

كما،المدينةفوقبعضهافانفجرموقوتةقنابلبلرجالأ

منهابعضفارتد،تغيرتالرياحولكنمخططا،كان

نفسه.أضمساوياالجي!شفوقوانفجر

الأمريكيةالأهليةالحربفىأ!ناتأجاااستحدمتت!

(.والجنوب)الشمالالطرفينقبلمنم(-1865أ861)

عنمسؤولةكانتبالوناتقوةالاتحادجيمقنفمفقد

فىالاتحاديةالقواتتحركاتمراقبةوالمدفعيةنيرانتوجيه

العالمفيكبيرجي!كلصارذلكوبعد.المعركةميدان

بالوناتوحدةأولالإنجليزفأنشأ.بالوناتوحدةينشئ

.أم878عام

وويلبورأورفيل-الأخواننجحأم309عاموفى

الإقلاعفىونجحا،طائرةأولصنعفي-الآمريكيانرايت

وفي.الحربيةللشؤونأهميةأقلالبالوناتفأصبحتبها.

وروسيا،وبريطانيا،وألمانيا،فرنسا،اشمترتأم909عام

المسلحة.لقواتهاطائراتالمتحدةوالولايات

الضباطمنصغيرةمجموعةبدأتأم119عاموفى

وحدةأوللإنشاءوخططوا،الطيرانعلىأستدريباالإنجليز

إلىذلكإثرالبالوناتوحدةفتحولت.أطبحريةطيران

والطائراتوالبالوناتالطائراتمنوتألفت،الجويةالكتيبة

جميعأصبحتأم219أبريلمن31ومنذ.الورقية

الملكى،الطيرانلسلاحتالعةالإنجليزيةالطيرانوحدات

والاخرللجيم!أحدهما،منفصلينجناحينيحويوكان

مكوناالبحريةجناحانفصلأم419عاموفى.للبحرية

طيرانسلاحالاخروأصبع،الملكيالبحريةطيرانسلاح

طيرانلدىكانالاولىالعالميةالحرببدايةوفيالجيمش،

.طائرة36الجيعق
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البحريةطيرانجناحاتوحدام819أبريلبدايةوفي

ا!للكيةالجويةالقواتاسمتحتالثانيةللمرةوالجيمق

العانم.فيمستقلةجويةقواتأولأصبحاوبذلك

،ام419عامفينشبت.الأولىالعالميةالحرب

الارتفاعوتستطجعكم/س،211الطائراتسرعةوكانت

سرعتهاتضاعفتالحربنهايةوفي.م3و...حتى

مناوراتها.فىمرونةأكثروأصبحت

المتحاربةالدولاستخدمت،الحرببدايةوفي

ثم.فقطالمعاديةالأرضيةالتحركاتمراقبةفيالطائرات

يستطعلممنهموكثيرالنار،إطلاقشبادلونالطيارونصار

إصابتهامنخوفاأمامهالمروحةلوجودللأمامالرماية

رشاشاالألمانطورأم19ءعاموفي.فتتحطمبالرصاص

انطلاقخطفيالمروحةلاتكونعندمافقطيرمى

فيالرشمالقهذامثلالمشخدامالحلفاءبدأثم.الرصاصة

التالط.العام

ولقب،لوجهوجهاالجويةالمعاركفيالطارونقاتل

الماهر،بالطيارأكثرأوطائراتخممم!يسقطالذيالطيار

الطائراتأسراببينالمعاركحلتالحربنهايةقربر

الطياركانالحربأوائلوفي.الفرديةالاششباكاتمنبدلأ

اليةوسائلاستخدموالاحقوقتوفي،بيدهالقنبلةيسقط

الطائرأتبعضكانتام719عاموفي.القنابللإسقاط

القنابل.منطن72.تحمل

العالميةالحربانتهاءوقبل،أم189عاملممبتمبروفى

بيلىيدعىأمريكيضابطقادتقريبا،بشهرينالأولى

نحوفأقلعت،الحربفيجويهجومأكبرميتشل

ميهلسانتفوقجويةمهمةفيللحلفاءطائرة1(005

الطائراتفسيطرت،الألمانيالجيشتقدمأثناءفرنساشرقي

الألمانيةالبريةالقواتوهاجمتالمعركةسماءعلى

الألمانية.الخطوطخلفقنابلهاوأسقطت

أسلحةمنعددأنشئالأولىالعالميةالحربوبسبب

مناللإنجليزيةالهندحكومةطلبتام519عاموفىالجو.

القواتضدالحربفيلتشاركطيرانقوةترسلأنأستراليا

عرفواالطارينمنعددافأرسلت،العراقفيالتركية

أسترالياأنشأتأم619عاموفى.الأولالسرببنصف

تحتوضعتهالحربوبعدطيرانها،قوةمنالأولالسرب

أسترالياحكومةأنشأتأم129عاموفى.الجيشسيطرة

القواتأفرعمنمستقلكفرعالأستراليةالجويةالقوات

المسلحة.

رغم،الطيرانأهميةمدىالعسكريونالقادةيدركولم

المتحدةالولاياتوفي.الحربخلالالعسكرينجاحه

محكمةإلىفأحيل،الدفاعموازنةبرنامجميتشلهاجم

عسكرية.

معظمخفضتالعشرينالقرنكلنينياتالعشموفى

الجويةالقواتضباطمنوقليل.الجوويئقواتهاعددالدو!

الجوية،القواتفيوالتدريبا!شليمتحسينعلىعملوا

عاممنالبريطانيالطيرانأركانرئي!لىترنشارداللوردمثل

فعالة.قوةفأصبحتأم،9212عامحتىأم919

،الثلاثينياتخلا!الطرانفىيالتصالتل!ورأستمر

لىإوترتفع،/سكم084إطائراتالىصعةصبحتوأ

الجويةقواتهاألمانياشكلتأم359عاموفي!.م9)001

وافي.!هـفتباسم،وعرفتالمستقلة

كبيرحدإلىمصيرهاتقرر.الثلانيةال!لالليةالحرب

عندماام939عامالحرببدأتفقدالجورؤ.بالقوات

الحربفيجديداأسلوباواسضخدمتبوإندا،ألمانياغزت

علىالألمانيالطيراناستخدمإذا،الخاطفةبالحربعرف

والمدنوالمطاراتالبولنديةالقواتفقصف،واسعنطاق

للدباباتإسناداوقد!.الحديديةوالس!كوالطرؤ،الرئيسية

أبريلوبينوحطمها.البولنديةالقواتفاكتسح،والمشاة

والنرويجالدنماركألمانياهاجمتام049عامويونيو

جميعا.واحتلتهاوفرنساوبلجيكاوامولنداولوكسمبرج

وكان،لاحقةمرحلةفىبريطانيالغزوالألمانخطط

بدأتوقد.البريطانيةالجويةأقوأتباأ!الزيمةإيقاععليهم

القواتبدأتعندماام،049عاميوليمفيبريطانيامعركة

وبدأت.البريطانيةوالموانئاسمفنقصؤطفيالألمانيةالجوية

سبتمبر.شهرفيلندنعلىالألمانيةالجويةالقواتغارات

الملكيةالجويةالقواتعلىالعددصثمنانالألماتفوقوقد

منأفضلوطيارينطائراتتملككانىتلكتها،البريطانية

الرادأر،أجهزةالإنجليزواستخدم"الألمانيةالجويةالقوأت

هذاعلىوحافظوا،الألمانيةالرسائلشفراتحلوأجهزة

الألمانيةالطائراتاعتراضمنفتصكنواوسرقيء،التفوق

الملكيةالجويةالقوأتأسقطتدعتوبرأشهروحتى.بنجاح

،طائرة009دفقدانهامقابلة،طار001/1منأكثر

الجويةغاراتهمولكنلبريطانيا،غزوهمبرنامجالألمانفأجل

.مستمرةبقيتالاخر"ىوالمدنلندنعلى

ديسمبر8فيالحربالمتحدةالولاياتدخلت

ميناءعلىيابانيةطائرة036هرصميوموهو،ام149

سفينة81تدميرعنأسفرالذيااهاوايفياهاربربيرل

أمريكية.ةطائم002ونحوحربية

فياليابانيالتقدمالأمريكيةابخويةأكنواتأوقفت

بحريتينمعركتينبعدام،49!أعامالهاد؟نالمحيط

فيهاشاركتالتى،المرجانبحردءمعر:ه!ارئيسيتين

اسمفنتطلقولم،الطائراتملات!منأقلعتاطائرات

طائراتاليابانخسرتوقد.قليلةطلقاتإلاالمتقابلة

الولاياتخسرتهمماأقلسفناتخسم،ولكنهأكثر،
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فىطورسمطقةفوقالثانيةالعالميةالحربفيجويقصفمهمة

:قد،42-!لوعأمريكبةقنابلقاذفاتوهي،أم!44عامفرنسا

أمسا!فىرئيسياعنصراالجويةالقواتكانتمهما.جسرادمرت

.الحر!فىالحلفاءنصر

لكمها،العركةهذهفىالطرفينمنأيينتصرولم،المتحدة

شهروبعد.الجديدةغينيالجزيرةالياباناحتلالمنعت

حاملاتأرلغاليابانفيهافخسرت،ميدوايمعركةوقعت

المتحدةالولاياتوخسرت،طائرة002منوأكثرطائرات

هذهوأضعفت.طائرة051ونحوواحدةطائراتحاملة

وأنهت،الحربآخرحتىالبحريةاليابانقوةالمعركة

.المتحدةوالولاياتهاوايعلىيابانيهجوملأيالتهديد

وبريطانياالمتحدةالولاياتبداتام439عامفي

استسلامقربحتىاستمرتألمانياضدجويةهجمات

الملكيةالجويةالقواتكانتفقد.ام459عامالألمان

الأمريكيةالجويةوالقواتليلا،المدنتقصفالبريطانية

بدأتام449عاموفينهارا.الصناعيةالمناطقتقصف

التيالنفاثةالمقاتلةالطائرأتتستخدمالألمانيةالجويةالقوات

التقليديةالطائراتبدلكماس885بسرعةتحلق

نإثم.كماس046بسرعةتحلقكانتالتي)المروحية(

.العملياتفىالصواريختستخدمدولةأولكانتألمانيا

منأكثرالالمانأطلقأم459وأم449عامففي

التقدمهذالكنالحلفاء،مدنعلىأصاروبخ000.2

.الحربنتائجعلىيؤثرولممتأخراجاءالتقني

الطائراتأسقطتأم459عامأغسطسوفي

ونجازاكيهيروشيمامدينتيعلىنوويتينقنبلفنالأمريكية

انتهتوبذلكسبتمبر،2يومللحلفاءأليابانفاستسلمت

.الحرب

مقسمةالحرببعدأوروباأصبحت.النوويالعصر

كانالحر.وغربها،الشيوعيةعليهتسيطرالذيشرقها،بين

الشرقية،أوروبادولعلىيسيطر)سابقا(السوفييتيالاتحاد

وفى.المتحدةللولاياتحليفةالغربيةأوروبادولوكانت

فيالأقوىالدولةالمتحدةالولاياتأصبحتالحربنهاية

قاذفاتمنأسطولإلىإضافة،النوويةالقنبلةفلديها،العالم

تجربةأولالسوفييتيالاتحادأجرىوقد.المدىبعيدةالقنابل

أخرىدولطورتالحينذلكومنذ.أم949عامنووية

بدءمنالخوفصاروقدتملكها.وصارتنوويةأسلحة

علىوساعد،الجميعمناستخدامهالمنعرادعانوويةحرب

.النوويالعصرفىمحدودةتقليديةحروبخوض

خلالنفاثتينطائرتينبينجويالثشباكأولحدث

فيوشاركت.أم059عامبدأتالتيالكوريةالحرب

051بلغتالطائراتمنكبيرةأعدادمعاركهابعض

مناخرونوأعضاءالمتحدةالولاياتقامتفقد.طائرة

بينما،الحربتلكفىالجنوبيةكوريابمساعدةالمتحدةالأم

وفيها.الشماليةكورياالسوفييتىوالاتحادالصينساعدت

والأهداف،الاشتباكومناطق،أسلحتهطرفكلحصر

رقعةانتهاكعدممبدأطرفكلوتبنىيهاجمها.التى

منتخرجأنللطائراتسمحمماتوسيعها،أوالحرب

أحد.يعترضهاأندونالمعركةمنطقة

الصواريخعلىتجاربهأولىالسوفييتيألاتحادأجرى

نأقبلعاممنأكثرمضىثم،أم579عامالقاراتعابرة

ألاتحادوأطلق.الأولصاروخهاالمتحدةالولاياتتجرب

وأدت.ام157عاملهصناعىقمرأولكذلكالسوفييتي

علىللسيطرةالمتحدةالولاياتمعسباقإلىالتطوراتهذه

القرنمنالستينياتوفىالفضاء.برغزوالصواردمجالى

ثم،الغواصماتمنتطلقصواريخالدولتانطورتالعشرين

لتعترضهاومصممةللصواريخمضادةصواريخطورتا

تزايدالستينياتأواخروفى.لأهدافهاوصولهاقبلوتدمرها

وفىبالخطر.ينذرحدإلىالنوويةوالرؤوسأصصواريخاعدد

لمحاولةالمفاوضاتمنسلسلةالدولتانبدأتأم969عام

.السلاحنزعانظر:.بالصواريخالتسلحممباقإنهاء

مكثفةجويةبغاراتالامريكيةالجويةالقواتقامت

عاميوفيأم،أ-659689منفيتنامحربخلال

فيتنامفوقمطلقةجويةسيطرةحققتأم729و7191

حربكسبلاتستطجعأنهاأثبتتولكنها،الشمالية

بكثرةالمروحيةالطائراتالأمريكيالجي!شواستخدم.فيتنام

غاباتفىومهاجمتهاالشيوعيةالعصاباتمواقعلكشف

وقد.النفاثةالمقاتلاتمنفعاليةأكثرنجاحهاوكان،فيتنام

تلكفيمحدودادوراالأستراليةالجويةالقواتأدت

فاعلا.كانأنهإلاالحرب
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فيالجويةالقواتقيمةظهرت.الحديثةالتطورات

الأرجنتينبينجرتالتيالفوكلاندجزرعلىالصراع

الحربفيكذلكقيمتهاوظوت،ام829عاموبريطانيا

ثم،ام889عامحتىام089عامالإيرانية-العراقية

العراقبينالثانيةالخليجحربفيخاصبشكلظهرت

.ام199عامالمتحدةالولاياتبقيادةالتحالفودول

الطائرأتأمامللهجومعرضةخاص،بشكل،فالسفن

سطحقربمنوتنطلق،للسفنمضادةبصواريخالمسلحة

للقنابلالحاملةالطائراتتستطيعالحاضرالوقتوفيالماء.

كم/س،.0023علىتزيدبسرعةالتحليقوالصواريخ

قادرةفهينفسها،لتحميمضادةإلكترونيةمعداتوتحمل

جديدنوعأيعلىوالتشويشالرادأراتاكتشافعلى

العدومحطاتتبدأالمقابلوفيالرادار.إشاراتمن

ويعتقد.الطائرةمعداتعلىالمضادالتشويشالأرضية

ستعتمدالمستمبلحروبنتائجأنالعسكريينالخبراءبعض

والبحر.والبرالجوفيالإلكترونىالتفوقعلى

الصواريخمنالنجاةعلىالطائراتتساعدالإلكئرونيةالحرب

الصاروخمنالقنابلقادفةتنحوكيفأعلاهالرسميوضح.المعادية

أمامسها.أكترحرارةيشعحرأريبالونبإسقاطالحرارةعنالباحث

هدفه،لحوراداريةموجاتمتتبغاالأرضمنينطقالذيالصاروخ

المعدنيةالرقائقوعاءأسفلهاتقدفبأنإليهاالوصولمنالطائرةفتمنعه

اختراقها.تستطيعلاالتيالرادارموجاتفتعكستنتشرالتي

الطائراتمنجديدةأنواغاالجويةالقواتطورتوقد

صممت،المثالسبيلوعلى.الخت!كةبالواجباتللقيام

الراداريالكشفلتتفادىاكجحالمتسللةالطائرات

تتحركالتيالملتفةالأجنحةطائرةتصنيعوأمكن،المعادي

إلىالافقيالدفعمنالمحركاتجاهلتغيملأعر،أجنحتها

تشملمزايابينالطائرةهذهب!عتوقد.الأسفلالدفع

العادية.الطائرةواسرعةوحيةالممادطائرةمرورز

الموسوعةفيعلةذاتامقالات

وحروب!مارك

فيتنامحربالثانيةالخليححرب

الكوريةالحربالأو!قالعالميةالحرب

جزيرة،ميدوايالتانيةالعالميةالحر!

ومعداتلحةأد

ليدلطورارادلاا

ستول.فالهوائيةالسفية

القنابلقاذقةالنوويالسلاح

الموجهةالقذيفةالصاروخ

لقنبلةائرةلطاا

الرشالقالمدفعالشراعيةالطائرة

المروحيةالطائرة

علةذاتأخرىمقالالىت

طبالفضاء،يةالسس!التحهيزات

الأستراليةالمسلحةالقواتالأيرلنديالجمهوريالجيم!

الأمريكيةالمسلحةالقوأتالطائراتحاملة

الفلبينيةالمسلحةالقواتالبرمائيةالحر!

المتحدةللمملكةالمسلحةالقواتللطهائراتالمضادالدفاع

الهنديةالمسلحةالقواتالفضاءرحلات

جواالمنقولةالقواتالشارات

اللوفتوأفهلماهرالطيارا

والأوسمةوالميدالياتالمياشينالطران

الموف!وععرءنمنا

الجويةالقواذطمهام-أ

القتاليةالمهام-أ

الدفاعيةالمهام-ب

الجويالنقلمهام-ج

الأخرىالمهام-د

الا،لمفيالجويةالقوات-2

لأمريكيةالجويةالقواات-أ

الرويميةالجويةالقواوت-ب

الصينيةالجويةالقوالمت-خ

لفر!سيةالجويةالقواات-د

الهنديةالجويةالقوات-!

"لجويةالقواتفيالتنظيم-3

ؤراتالطا-أ

الجويةاالقوات-و

الجويةالقوات-ز

الجويةالقوات-خ!

الجويةالقوات-ط

نيةلبريطا

نيةلألماا

نيةلإيراا

ئيليةلإسراا

رئخ(لصوا)ائفالقدا-ب
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العربيةالجويةالقوات-4

الأردنيالم!حمطالحوسلاخ

المتحدةالعرليةللإماراتالحويةالقواتب

للمحرينالحويةالقواتج

التولسيةالجويةالقوات-د

الحزائريةالحويةاغواتاهـ-

اصسحوديةاالم!جةالحويةاغواتاو

السوداليةالحويةالقوات-ز

السوريةالجويةالقواتخ

العراقيةالحويةالقواتط

أ!حاليةاالحويةاعواتا-ي

أغصريةاالحولةا!واتا

اص!صيميةاالحويةالقوات-ل

اطشالة.االحويةالقوات-م

الليبية.الحويةالقوات-د

المصريةالحويةالقوات-س

المغربيةالحويةالقوات-ع

الموريتانيةالحويةالقوات-ل!

اليمنيةالجويةاغواتا-ص

تاريخيةنبذة-5

الأ:لىالعالمسةالحر!

اضاسةاالعالميةالحر!-!

النوويالعصرخ

الحديثةاضطوراتا-د

أسئلة

للصواريخ؟ا!صادةالإأممتروليةالمعداتما-أ

؟الجويالنق!!ما-2

الحوية.القواتلمذتهامهمةأولاذكر-3

التعبوية؟المهاموماالاستراتيحية؟المهامما-4

للمارات؟عالرة)صواريخ(قدائم!تملكالتىالدولما

ا!يتة؟المقاتلاتتحليقصرعةط-6

فىالحويةالقواتديمرةلأولامستخدمتالتيالطائرةاسمما7

العالم؟

عرسة؟حويةقواتحاصتهاالتىاطعاركأشهرما-8

حوية؟قواتأكرتملكأسلاداأي9

القواتانظر:.الإسرائيليةالجويةالقوات

العال!(.فيالحويةاغوات)االجوية

انظر:.العربيةالدوللمحيالجويةالقوات

العردية(.الحوية)القواتالجويةالقوات

لكنها،صغيرةقواتالأستراليةالمسلحةالقوات

علىالحفاظعلىلتطويرهاالتخططبنيوقدتقنيا.متقدمة

والطارئة.الحاليةبالحاجاتتفيقوة

الأسترالية،الملكيةالبحريةمنالدفاعقوةتتكون

الأسترالية.الملكيةالجويةوالقوات،الأصشراليوالجيش

ويتلقىما.حدإلىصغيرةمتطوعيرقوةم!يت!صدالأستراليالجيش

الأدعاد.حربع!حاصاتدريباأعضاؤه

منأكثرالمتطوعينمنكلهاالمشكلةالقوةوتشمل

جندي03و...جانبإلى،نظامىجنديء4!...

البحريةأما.المنتظمللتدريبيخضعونمتعاونعامل

نظامي،جندي001/51منفتتكونالأسترالية،االملكية

الجيع!ويتكون.احتياطىفرد009.1وحوالى

وحوالى،نظامىجندي006.02منالأ!مترالي

الجويةالقواتأنكما.احتياطيفرد.00226

نظامي،جندي.00018منتتكونالأستراليةالملكية

احتياطيا.فردا2)01.و

التنظيم

الأستراليالبرلمانأماممسؤولأستراليادفاعوزير

الدممتورينص.الدفاعقوةوعن،الدفاعوزارةعن

.الدفاعلقوةالعامالقائدهوالعامالحاكمأنعلىالأمشرالي

قوةعلىالعامةالسيطرةمسؤوليةالدفاعبوزيروتناط

!
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الأستراليةبرزبينسفينة

الثلاثالسفنإحدى

الموحهةالصواريحذات

البحريةتستحدمهاالتي

الأسترالية.الملحية

أ(بر3

%لإ"ح!!لم!بر)*كا*نر-ء3

!!بممك!كأ!-!!؟ء!جم!ى"*****"*ءزو؟لمص

لأ3ءلا!ررء؟!لا-

صكأ!،ب-زررزجبمئمء؟صي،ح!.02!

كا3،3ح!س!"زر

!؟؟!لم؟،!(لم!!!3?*+س3،رو

-ى?ص--ء*"!!،-ء-كا،!.سء7.-ط-!ءعكا،ء2*2

الدفاعقوةيقودفإنهالدفاعقوةقائدأماوإدارتها.الدفاع

هيئةرئيسعلىالإشرافمسؤولياتهوتشمل.بأكملها

أركانهيئةرئيسوعلى،البحريةيقودالذيالبحريةأركان

القواتأركانهيئةرئيسوعلى،الجيش!ودالذيالجيش

الدفاعقوةقائدأنكما.الجويةالقواتيقودالذيالجوية

ويتشكل.الدفاعقوةإدأرةفيالدفاعوزارةأمينيشارك

والوزير،الدفاعووزير،الاثنينهذينمنالدفاعمجلس

المسلحة.القواتأركانورؤساءالمساعد،

الملكيةالبحريةفيرتبةالأعلى3الضابط.البحرية

لواءرتبةويحمل،البحريةأركانرئيسهمالأسترالية

رئيسمعالعاملونالرئيسيونالأركانضاطأما.بحري

البحرية،أركانهيئةرئيصنائب:فهمالب!ضيةأركانهيئة

ورئيسالبحريةمعداتورئيس01أبحريةاأفرادورئيس

عميدرتبةالضباطهؤلاءويحمل.للبحريةالفنيةالخدمات

القواتوقائد،الأسطولقائدأليضماي!خملهاالتىبحري

ونة.لمعاا

إحدىكانبرالمفينة

ذاتالأربعالفرقاطات

التابعةالموجهةالصواريح

الملكيةللبحرية

الأسترالية.
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العامة،الأركاناهيئةرئاسةالجيمققائديتولى.الج!ش

رئيمسيينقسمينمنالجيع!ويتكون.فريقرتبةويحمل

فرقةوتشكل.الاحتياطيةوالقوات،النظاميالجيشهما:

منكلويحوي.النظامىالجيشلبألويةثلاثةمنمكونة

.المساندةوالخدماتالقتاليةالأسلحةبينتوازناالألويةهذه

حالةفيأوالحربزمنفي،العامالحاكميملك

الجيشاحتياطىاستدعاءسلطة،العسكريةالطوارىء

سابقةأحوالوفىخارجها.أوأسترالياداخلللخدمة

احتياطىمنأعضاء-تطوعفيتنامأحداثمثلمفاجئة

النظامى.الجي!معالكاملةللخدمةالجيش

القواتفىرتبةالضباطأعلىيشغل.الجويةالقوات

الجوية،القواتأركانهيئةرئاسةالأستراليةا!للكيةالجوية

الأركانضباطويتكون.جويمشيررتبةويحمل

من،الجويةالقوأتأركانهيئةلرئيسالمعاونونالرئيصيون

العملياتورؤساء،الجويةالقواتأركانهيئةرئيسنائب

العامالمديرجانبإلى،الفنيةوالخدماتوالأفراد،والخطط

الجوية.القواتللإمدادات

علىالأستراليةالملكيةالجويةالقواتتنظيميعتمد

مدينةقرببيرثومقرهااحملياتاقيادةهما:قيادتين

.ملبورنومقرهاالمعاونةالقواتوقيادة،سيدني

الضباطندريب

موبعلىالأستراليةالدفاعقوةأكاديميةأقيمت

السسكريةالكليةبجوار،كامبلفيهكتارا52مساحته

وتشمل.الأستراليةالعاصمةبمقاطعةدنترونفيالملكية

شهاداتتمنحويلز،نيوساوثلجامعةتابعةكليةالأكاديمية

والهندسة.والعلومالادابأقسامفيجامعية

ضباطكطلاببالأكاديميةالدسكريونالطلابيلتحق

القواتأو،الجيشأو،)البحريةيختارونهالذيالمجالفى

انتظامهموأثناء.تدرلمجهممنالأولىالثلاثللسنوات(الجوية

دوراتبعضالعسكريونالطلابيكمل،الأكاديميةفى

أساساتعدوهى،المسافاتالثلاثىالأولىالاحترافيالتدريب

فيضباطاتحرجهموقبل.عسكريينضباطالمهنهم

فينهائيةسنةيونالعس!الطلابيقضىالختلفة،مجالاتهم

البحريةكلية:هيالكلياتوهذه.متخصصةعسكريةكلية

فىالم!جةالسمكريةوالكليةجيرفيس،خليجفيالأسترالية

بوينتفيالأستراليةالملكيةالجويةالقواتوكلية،دنترون

للطلابدوراتأيضاالمتخصصةالكلياتتعقدكما.كوك

بالأكاديمية.يلتحقونلاالذينالعسكريين

والقواعدالمعدات

ثلاثالأستراليةالملكيةالبحريةتمتلك.البحرية

سفن:هىموجهة!قذائف(بصوارلمزودةمدمرأت

قذائفذاتفرقاطاتوأربعوبرزبين،وهوبارتبيرث

وداروين،وسيدنيوكانبراأديليدسفنهيموجهة

هيالأنهارفيتعملمدمراتحراسةسفنوثلاث

منغواصاتوستوتورنز،وسواندرونتسفن

وأوتوص!وأوكسلىأوفنزغوأصاتهيأوبيرورطراز

سفينةأيضاتمتلكأنهاكما.وأوتماماوأوريونوأونسلو

وسفينةجيرفيسخليجسفينةهي،واحدةتدريب

وتشمل.طبرقسفينةهى،واحدةبرمائيةثقيلشحن

نوعمندوريةزورق51الأسطولفىالأخرىالسفن

سفنوأرلغواحد،طنحمولةألغاموصائدةفرمانتل،

دوريةزوارقوستة،بحريةومساحةمحيطاتجعرافية

طرازمنالشواطئعلىألغامصيدوطوفى،هجومية

سفينتاهمابالوقود،تزويدإعادةوسفينتى،بدائي

الأمشراليةالملكيةالبحريةأنكما.ووسترالياسكسس

سإإشطرازمنإلكترونيتينحربطائرتيتمتلك

.748

منالستينياتخلالالجيح!،معداتركزت.الجيش

فيوالعملياتالجويةالحركةقابليةعلى،العشرينالقرن

في-الجنوداحتاج،القدراتهذهولتحقيق.المداريةالمناطق

وفي.بسهولةحملهايمكنخفيفةمعداتإلى-اخالصا

للإعداديسعيانوالمعداتالتنطمكان،الأخيرةاالاونة

هذاولتحقيق.الأستراليةالقارةفياستمراريةأكثرلعمليات

الدباباتتشملجديدةمعداتعلىالحصولتمالهدف

والصوأريخ.

وتاونزفيل،إنوغيرا،فيالرئيسيةالجيشقواعدتقع

وكابوكا،كويخزلاند،مقاطعةفىوكانوغرا،وأوكيي

ساوثنيومقاطعةفىوهولزوارذيوإنغلبيرن،وسنغلتون

سايدودوفكتوريا،مقاطعةفيوبانديانا،وبكابونيالويلز،

أستراليامقاطعةفىوسوانبورنأستراليا،جنوبمقاطعةفي

الغربية.

طرازمنضاربةطائراتتمتللث.الجويةالقوات

أواخرفيالأستراليةالملكيةالقواتوشرعت.111ف

منطائراتهاإحلالفي،العشرينالقرنمنالثمانينيات

طرازمنالطائرأتمحل،18-أافهورنيتطراز

منثلاثلتحويلالخططوضعتكما.اأأميرأج

إلى707طرازمنالأستراليةالملكيةالجويةالقواتطائرات

إعادةإمكانيةلتوفيروذلكالوقود،لنقلمعدةطائرات

وتتكون.الطرانأثناءبالوقودالهورنيتطائراتتزويد

للقواتالتابعةالمدىالطويلةالبحريةالدورياتقوات

طرأزمنلوكهيدطائرة91منالأسترأليةالملكيةالجوية

هاربونبصواريختجهيزهايمكنالتيسب-3أوريون

للسفن.المضادة



لتفيتعديلهاتمالمتحدةالولاياتفيالمصنوعة111فطالرات

الأسترالية.الملكيةالجويةالقواتبمعايير

القرنمنالثمانينياتأواخرفيالخططوضعتوقد

الطائراتالأستراليةالملكيةالجويةالقواتلتشتريالعشرين

7-أ-9..سسايكورسكيطرازمنهوكبلاكالعمودية

فقدس-9،ببيلاتسالتصميمالسويسريةالطائرةأما

.4-تسالتدريبطائرةمحللتحلالاختيارعليهاوقي

الملكيةالجويةللقواتأساسيةتدريبطائرةلتكون

الأسترالية.

الأسترأليةالملكيةالجويةللقواتالرئيسيةالقواعدتقع

ريتشموندوفيكويخزلاند،بمقاطعةوتاونزفيلأمبرلىفي

كوكبوينتوفيويلز،نيوساوثبمقاطعةويليمتاور

أدنبرةوفيفكتوريابمقاطعةسيلوإيست،ولافرتون

أستراليا،غرببمقاطعةبيرثوفيأستراليا،جنوببمقاطعة

فيربيرنوفي،الشماليالإقليمفيوداروينتندولوفي

فيالخدمةعنالنظروبصرف.الأستراليةالعاصمةبمقاطعة

الملكيةالجويةالقواتفإنالجديدةغينياوبابواماليزيا،

أستراليابداخلمتكررةتدريباتفيتشتركالأسترالية

رجها.وخا

تاريخيةنبذة

تتوحدأنقبل،الأستراليةالمستعمراتمنلكلكان

والقواتالنظاميينالجنودمنصغيرةقوة،فيدرالىنظامفي

أستراليا،جنوبمقاطعاتأنكما.النظاميةغيرالمسلحة

صغيرةبحريةقواتتمتلككانتوفكتورياوكوينزلاند،

الحكومةقامت،ام209عاموفي.الموانئعنللدفاع

الصغيرةالبريةالقواتبتوحيدالجديدةالفيدرالية

أستراليا.لدولةالعسكريةالقواتلتشكيلللمستعمرات

387الأستراليةالمسلحةالقوات

الأستراليةالملكيةالجويةالقواتاشترتهاف/أ-18الهورنيتطائرات

ا.لقاتلة.الميراجطائرا!ءمحللتحل

أسلحةتشكيلفيالحكومةاتبدأأم4051عاموفى

للدولة،واحدبحريةسلاحفيلفضمابىحريةالمستعمرأت

المليهةالبحريةاسمأم119عامفي،عليهأطلق

منبأسطوليحتفظكان،ام139عامو-نتى.الأسترالية

،ام113أكتوبر4وفي.الأمشراليةالمياهفيالملكيةالبحرية

أستراليا،فيالبريطانيةالإمبراطوريةالبحريةسيطرةانتهت

أستراليا.دولةبحريةمجلسإلىالإداريةالسيطرةوانتقلت

الملكيةالبحريةسفنأشتملتام،(19:أعاموبحلول

وستةأشراليا،وسفينةالمعركة،اطرادعر،الأسترالية

.صغيرةسفنوعدة!ينوغواص،أخرىطرادات

عامالإلزاميالعسكريالتدريباطشكومةأدخلت

لها،كبيرجيشأولشكلت،ام419عاموفي.ام909

جانبإلىحاربتوالتيالأامشرالية(،الإمبراطورية)القوة

-191)4الأولىالعالميةالحربفي!البريماإنيةالقوات

إلىوالنيوزيلنديةالأستراليةالقوات،أرسلتوقا،أم(.819

الجيشفيلقاسمعليهاأطلقبث،بللتدربمصر

،أم519عاموفي)الأنزاك(.والنيوزيك-يالأسترالى

فيوالنيوزيلنديالأسترالىابنيشفيلققواتقاتلت

تلكنقلت،جاليبوليمنانسحابهاوبعدبتريا.جاليبولي

قواتحاربتوقد.الغربيةالجبهةإىإالت!زيزاتمعالقوات

العملياتجميعفيوالنيوزيلندياستراليالأالجيشفيلق

،أم619عامسوممعركةفيها"بما،البريطانيةالهجومية

الجنودخسائروكانتام719ءطمالثالثةإيجروومعركة

.الحربتلكفيقتيل95!./ا.منأكشرالأستراليين

منالبريطانيةالهندحكومةطلبتاء159عاموفي

بينمابلادإلىجويةقوةإرسالالأل!خراليةالحكومة
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*!+-خل!!ئنير!!بئقي!ضغ!ع

عو؟ب-سير34ل!

كا،!لا

-س---ء--صء!!س.!!!--بر

غ4-،ح!!ا-ص*3ء

ء،----!-2ع!ث!-،!س7،عئرء+س3-يه!يمرر،ير-كا،

ء!--كا-!!كا!-ءت7*!صح!عكا3و!!ى!عء!لأ

*!+*كا7ء

-؟ءص،--ء؟37ص

د!صتورياصليصوسامأحررزاهـماكممارا.د!مثلأستراليونطيارون

الأولى.االعاليةالحرد!حلالحاليا(المحتلة)دلسطهيردلس!فى

فقامتحاليا.العراقفىمنهاكبيرجزءيقعالتي،النهرين

نصفباسسمعرفواالطيارينمنمجموعةبإرسحالالحكومة

ضدأمحسكريةاالعملياتفىللاشتراكالأولالسرب

ما619عاموفيالنهري!.بينمابلادفيالتركيةالقوات

الأمشرالىالطيرانأغيلقأرقمالسربالحكومةأنشأت

وأم!61الأعوامفيالسربهذأحاربوقد،السريع

التى،فلسطينفيالتركيةالقواتضدأم189أم،179

خدمتكماحاليا.المحتلةالأراضيفيمنهاكبيريمحزء

السرئالأستراليالطرانلفيلقتابعةأخرىأسرابثلاثة

.الحربأثناءالملكيالطيرانمثيلقفرنسافي

الأمشراليةالإمبراطوريةالقوةبتسريحالحكومةقامت

أعادتماسرعانأعنها،الاولىالعالميةالحربنهايةبعد

.الحربنهايةبعدالإلزامىالعسكريالتدريببنظامالعمل

السريع،الأسترالىالطيرانفيلقالحكومةسرحتكما

هيالجيعش،عليهايسيطرمؤقتةقوةمحلهأحلتلكنها

أسست،أم219عاموفي.الأسترالىالطهيرانفيلق

منفصلكسلاحالأستراليةالملكيةالجويةاغواتاالحكومة

الحكومةاحتفظتكما.المسلحةالقواتأسلحةم!

إلىمعفنهاخفضتأنهاإلاالأمشرالية،الملكيةبالبحرية

سفن.ثماني

روبرتالوزراء،رئيسأعلنام939سبتمبر3في

بقليل،ذلكبعدوتمألمانيا.علىالحربمنزلمم!،غوردن

.والخارجبالداخلللخدمةالسادسةالفرقةوتعزيزحشد

ينايروفيرجل.000.02منتتكونالفرقةتلككانت

حيث،الأومعطالشرقإلىالفرقةتلكذهبتأم049

أما.والتاسعةالسابعةالفرقتانلاحهتوقتفىأصيهاإانضمت

.أم419فبرايرفيالملايوإلىأرسلتفقد،أشاممةأأغرقةا

القواتبعد(فيما)المشيربليميتوماسالسيرالفريهتقاد

حملةفيهابماإفريقيا،شماليحملاتفىأجةالأسترا

،أم419عامأوائلوفي.شبنغازيطبرقعلىالاستيلاء

اليونانعبرقتالمعركةبحسارةأ!سادسةاالفرقةخاضت

وجزء،السابعةالفرقةقامتيونيووفي.كريتجزيرةوفي

،الأخرىالحليفةالقواتوبعض،السادسةالفرقةمن

الفرقةكانت،أم429أكتوبروفيسوريا.باحتلال

المشيرهزمالذيالثامنالجيشمنجزءاتشكلالتاسعة

العلمين.فيروميل

الأمريكيةالبحريةالقاعدةعلىاليابانيالهجومجعل

الأستراليينأم،419ديسمبر7فيهاربربيرلفى

الأستراليةسيدنيسفينة

الطرادلإعراققامت

لارتلوميوالإيطالى

!ممعركةفيكوليوفي

العالميةالحرد!معارك

-أم)939الثالية

بعيداوقعتأم(145

كريتحزيرةساحلعن

.أم049عاميوليوفي



938الأمريكيةالمسلحةالقوات

ما249فبرايروفي.الهادئالمحيطعلىأهتمامهميركزون

000.16وأسرت،سنغافورةعلىاليابانيةالقوأتاستولت

الطائراتقصفت،بقليلذلكوبعد.أستراليجندفي

الأستراليينمنأخرعددأسركما.داروينالفرقاطةاليابانية

الغواصاتدخلتويونيومايوأواخروفي،مارسفي

بالإنزالاليابانيونقامكما.سيدنيميناءالصغيرةاليابانية

تكبدواأغسطسوفييوليو.فيالجديدةبغينياجونافي

خليجفيالإنزالمحاولتهمعندالبرفيلهمهزيمةأول

جبالعبرجونامنتقدمهماأوقفكماملن.

عاموفيسبتمبر.فى،مورسبايبورتإلى،ستانلي-أوين

غينياعنإجلائهمعملياتفيمطردتقدمحدثام439

قتاليةعملياتالأ!شراليةالقواتخاضتكما.الجديدة

ونيوبريتنبوجنفيلفيام49وهأم449عاميخلال

نيو.بورو

الياباناحتلالفيالأستراليالجيشمنمفرزةشاركت

كوريافيالحرباندلاعمنقصيروقتوبعد.الحرببعد

الأمقيادةتحتألممترأليةقوةوضعت،أم059عام

المتميزةقواتهاعلىالأصعتراليةالوحداتوحافظت.المتحدة

البحريةسفنشاركتكما.أم539عامحتىكوريافي

الملكيةالجويةالقواتوطائرات،الأمشراليةالملكية

العملياتفىالأستراليالجيع!ووحدات،الأسترألية

الملايو.أزمةطوالللتمردالمقاومة

فينفسهاالقواتتلكأستخدمت،لاحقوقتوفي

وبورنيو.ماليزيا

المدصةالجويةالقواتزودت،أم629عاموفي

طائراتمنبسربالتايلانديالجويالدفاعالألعمترالية

حلف!منظمةأتفاقيةبموجببالتزاماتهاوفاءالمقاتلةسابر

الجويةالقواتأسهمت،عامينوبعداسيا.ضرقجنوب

بفيتنامالقتاليةالعملياتفيفعالآإسهاماالأستراليةالملكية

الجنوبية.

لفترةفيتنامحربفيضالعاالأستراليالجيعت!كان

وفرت،البدايةففى.ام629عامبعدسنواتعشرامتدت

بنشرقامتأم659عاموفي.تدريبفريقأستراليا

لتصبحام669عامفيتنامت،مشاةكتيبةمجموعة

أضيفتكما.مستقلةإداريةومعاونةوأجبقوةمجموعة

.أم679عامالواجبقوةإلىمدرعاتوسريةثالثةكتيبة

واكتم!!،ام079نوفمبرفىفيتناممنالانسحاببدأ

.أم729ديسمبرفيالانسحاب

فيتنامفيخدمواالذينالأستراليينالجنودمجموعكان

لأ9362وجرحجندئا،427منهمقتلجنديا،05)091

المل!جةالبحريةأماالعدو.ضدالعملياتفيجنديا

الجيشوأجبلقوةالإداريةالمساندةوفرتفقد،الألمشرالية

طائراتوسرببمدمراتالقتالؤئيوشاركت،الأسترالى

عاموفي.الغارقةالسفنل!صلا!غواصيزاوفريق،عمودية

الدفاعية،العملياتقوةهي،-خديدةقوةأنمثت،أم979

كما.الخدراتومهربيالإر!!ابيين،هج!اتلمقاومة

عامالعربىالخليجإلىسفنستالياأستمأرسلت

عاميوبين.للعراقالمتحدةايلأملحصارةمسازفى،م1991

للمساعدةبحريةقطعاأسترالياأرسلمتم4961وم2991

غينياوبابوأورواندأالصومالمثلالعالممناطؤ،بعضفي

.الجديدة

الموسوعةفيصلة!.اتمقالات

كركوكودا،طرقجرذانمورحانأوينالسيرإدواردر،

حونلسيرا،مونايقالأولىالعالميةالحربإمدن

فكتورياوسامالتاليةالعالميةالحر!الأتراك

برزبينحطالإجماريالتحنيد

الموضوعصرءننا

لتنظيما-أ

الضباطتدريب2-

اعدوال!المعدات3-

تاريخيةنبذة-4

فيالجيوشأقوىالأمريكيةالهسملصقالقوات

استقلالهاالمتحدةالولاياتأعلنتأز(منذوتكونىت.العالم

.أم776عام

الحربينكلتافيبثقلهاالمسلحةالقواتاشمتركت

فيالمتحدةالامقواتمعظمتشسكلوحإنت،العالميتين

القواتحاربتأم(.-539أ059)الكوريةالحرب

الفترةفيفيتنامفيالشيوعيينضدطويلةحر،،الأمري!جة

السبعينياتأوأئلوحتىالعشرينالقرانإتستيفأوائلمن

خسائرهازأدتأنبعدللانصحاب،واضطرت،منه

العصاباترجالأيديعلى-خنودهامنالكثبروفقدت

الفيتناميين.

وأمريكاالكاريبيالبحرفيأسقواتاتلكانتشرتكما

منوالتسعينياتالثمانينياتفيالأوس!طقوالشمالوسعطى

إ.الميلاديالعشرينالقرن

الأمريكيةالمسلحةالقواتأفر!

أقسامأربعةإلىالأمريكيةا،سلحةال!صأتتنقسم

الجوية.القوأت،الجيش،البحريةمشاة،البحر!ة:رئيسية

حواليإلىقوتهاوصلت.الأمرليكيةالبحريآ

الأرقامهذهتشمل.امرأة07و..و.جلأء00035

تملكالتى،الأمريكيةالبحريةا-شياطىمنفر!:000.75

المواجهةخطعلىعائمةحربيةسفينة024حوالي



أطمحريةالعائ!للأسطولالرئيسيةالضارسهالقوةتمدمالطائراتحاملات

الميماء.داخللس!ودكارلإس!إسيوالأمري!جة

ئرةطا06ليحواندهاوتسا،صةغوا031وحوالي

أسطولويعد.إسنادسفينة051وحوالي،برمائيةاقتحام

الضخمةالأربعةالأساطيلمنواحداالأمريكيةالبحرية

العالما.أنحاءجميعفيالمتمركزة

63الأمريكيةللبحريةالرئيسيةالوحداتتشمل

،أخرىغواصة79والدنع،ذاتيةصواريخذاتغواصة

58حواليواحدةكلتحملطائراتحاملة41ولها

تمللخدمةأعيدتقتالسفنأربعبهايوجدكما.طائرة

،الميلاديالعشرينالقرنمنالأربعينياتفىبناؤها

ماعدا،الغواصاتكلتعمل.طرادة31إلىبالإضافة

9وطائراتحاملاتخمعم!وتعمل،الذريةبالطاقةأربعا،

أيضا.الذريةبالطاقةطرادات

عنمنفصلفرع.الأمريكيةالبحريةمشاةسلاح

قوةتصل.البحريةإدارةداخلالأمريكيةالمسلحةالقوات

رجل0001852إلىالحديثةالبحريةمشاةسلاح

أصعاملةاالبحريةمشاةوحداتتوزيعيتم.امرأة00.01.و

فيأو،ألويةثلاثةفرقةكلفي،فرقثلاثمنواحدةفي

أمنلقواتالتابعفن-أممتيبةاحجمفى-القوتينمنواحدة

البحرية.مشاةسلاح

الطهائراتحاملة)أعلاه(الصورةلياغاطرةااحسفيسهاتحرس.الأمري!جةا

،المدرعاتالأمريكيالبحريةمشاةسلاحيملك

إلىبالإضافة،البرمائيةالمدرعةالجنودوحاملاتوالمدفعية

وهجومية.دفاعيةجويةقوة

لحمايةالبحرفىالقواتالبحريةمشاةسلاحيساند

القياميستطيعكما،المتحدةللولاياتالخارجيةالمصالح

والقنصلياتللقواعدالحمايةويوفر،البرمائيبالإنزال

الأمري!صة.والمفوضياتواسسفارات

القواتفىوأقدمهاالأفرعأكبر.الأمريكيالجيش

مأ775يونيو41منتاريخهابتدأ،الأمريكيةالمسلحة

للجيششركاتعشرأولالأمريكيالحونجرسأنشأعندما

الجنودنصفحواليعمل،التسعينياتبدايةوفي.القاري

أوروبا.فيأكثرهمخارجيةمحطاتفيللقتالالجاهزين

الشرقبينالتوتروتخفيفألمانياتوحيدإعادةأدتوقد

الجنود.هؤلاءعددفيتخفيضاتإلىأوروبافيوالغرب

الولاياتداخلعادةالأمريكيينالجنودأغلبيخدم

.المتحدة

فيفرد000.077حواليالأمريكىبالجيحقيوحد

كماتقريبا.امرأة75و...العددهذاويشمل،الخدمة

ومجموعاتجوا،والمنقولتينالمحمولتينالفرقتينيشمل
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فيفرقة21تقوم.الصاعقةوفوجالأرلغالخاصةالقوات

المهمةالوطنىالحرسويؤديالجيع!،بمساندةالاحتياطي

الجيم!يملك.أخرىفرق01تعبئةويستطعنفسها،

000.9منوأكثردبابةأهو...حواليالأمريكى

جنود.ناقلة03(000وحواليمروحية

فيالفروعأحدثهي.الأمصيكيةالجويةالقوات

ما479عامحتىوكانت،الأمريكيةالمسلحةالقوات

-طائرةأولالجويةالخدمةاستقبلت.الجيحقمنفرعا

.أم909عامرايتالأخوينمن-السطحينذاتالطائرة

الأولىالعالميةالحربأمريكادخولبعدر

دورأالقنابلوقاذفاتالمقاتلاتأدتام(-189ا19)4

عززتوقد.والباسفيكيةالأوروبيةالحملاتفيحيويا

شخصمليونىمنأكثرمساعدةالأمريكيةالإمدادطائرأت

حاربت.الجويبرلينجسرأثناءام949-ا489عام

الميج--اسحوفييتيةالمقاتلات-سابري-الأمريكيةالنفاثات

جميعكانتالتيالمعاركأولىفيالكوريةالحربأثناء

عامأبريلوفي.النفاثةالطائراتمنفيهامقاتلاتها

وفيليبيا.ضدجويةغارةالجويةالقواتنفذتأم،869

حربفيالجويةالوحداتالمشخدأمتمأم،199عام

الثانية.الخليجحربانظر:.الثانيةالخليج

القواتفينظاميفرد000.055حوالييوجد

يقربماولديهاتقريبا،امرأة07لأ...بينهممنالجوية

2-بيالقاذفاتتتضمناسترأتيجيةقنابلقاذفة004من

مقاتلة/0053منأكثروهنالك.التقنيةالعالية-الشبح-

السرية.البالغة171-إفالشبحالمقاتلةتشملتكتيكية

سربا38والجويالتفوقبمقاتلاتمجهزاسرئا14ويوجد

أسرابسبعةإلىبالإضافة،الأرضيالهجوممقاتلاتمن

بالطائراتمجهزةالخاصةللعملياتوسبعة،للاستطلاع

33وهنالك.هيركيوليسالنقلوطائراتالمعدلةالمروحية

عالية.قدرةذأجسراالجويةللقوةيوفرمماللنقلسربا

المسلحةالقواتفيالحياة

التجنيدالمتحدةالولاياتألغت.العملياتمناطق

الخدمةأفرادكلأصبحوأليوم،أم739عامالإلزامى

داخلالأمريكيةالمسلحةالقواتجميعتعمل.متطوعين

وفي)ناتو(.الأطلسىشمالحلفمنظمةنطاق

العلاقاتتطورومعالميلاديالعشرينالقرنمنالتسعينيات

الأمريكيةالخارجيةاسمياسةبدأت،والغربالشرقبين

الهادئالمحيطمنطقتىعلىالتركيز،العسكريوالوجود

الأوسط.والشرق

محيطاتجميعفىالأمريكيةالبحريةأساطيلتعمل

المحيطفيالثانيالأسطولفيتمركز.الرئيسيةالعالم

الأمريكيةالمتحدةالولاياتلجيولتقالرسمىالزي

تحدمالخةساءالجيشبزة

للىجنوداليوميةللأعمال

يطض!جديو.ر(يسا)طلضباوا

وبخطالهبطاكيسالزةفيأسود

القمعة.عر،ذهميوشريط

يرتديهاالزرقاءالجيشبزة

عندماوالحنودالمناوبونالضباط

بارتدأئها،القائدالضابطيأمرهم

المهامفيارتداؤهايمكنكما

المناوبةأوقاتفىالاجتماعية

.والفراغ

البحرفيوالسادس،الهادئالمحيطفيلثوالثالأطلسي

الاساطيلولهذه.الهادئالمحيطصسبىفياجواسماالمتوسط

الغربيةالأمريكيةاسحواحلفىضخ!ءبحريةقواعد

واليابانهاوايفيأخرىقواعد!!تبالإضافةوالشرقية

والفلبين.

الهادئالمحيطالبحريةمشاةسصلاحيعتبروتقليديا،

قدالبحريةمشاةأنمنبالرغم،الرئيسيعمليازءمسرح

عامالعربىالخليجمثلالعالممنأخرى2أجزافينزلوا

.ام099

كان،الأربعةالأمريكيةالمسلحةالقوا!!أفامومن

القرنمنالتسعينياتأوائلفىالمتأثريز،أكثرالجيحق

الولاياتبينالعلاقاتفيللتطورنتي!خةالميلاديالعشرين
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،أم989عامففي)سابقا(.السوفييتىوالاتحادالمتحدة

فيأمصليهيجمدي000.002منأكثرهنالككان

أكتوبرفيألمانياتوحيدوبعد.الغربيةبألمانيايسمىماكان

تخفيضتمكما.القوةهذهلخفضالتخطيطتم،أم099

احتمالوهمالك،الغربيةأوروبافىمتعددةأمريكيةقواعد

مستقرا.أوروبافيالموقفبقيإذالإغلاقها

أرجاءحميعفيبقواعدهاالأمري!جةالقواتاحتفظت

أضغييراتابعسبقليلاعليهاالتأثيركانولذلك،العالم

صر.أخسعيسياتاأوائا!يالأوروبيةأصممياسةافيالسريعة

الأمري!صيةاالحويةالقواتأنبحدالا!شراتيجيةالقيادةخلال

أغاريةاأررفعاداتيةاصواريخاإطلاتقواعدعنمسؤولة

فيالموجودة(السلامحافظ-أ!دقيقةاصاروخ-مان)مينت

.المتحدةالولاياتمنمحتلفةأجزاء

يبرلتدا

المسلحةأغواتامنقوةك!!تتولىالفباط.تدريب

أبخه!اأنمنالرغ!اوعلى.ضباطهاتدريبالأمريكية

الاخرينأنإلا،أضدري!اأكاديميةفيأعوامأرلعةيقضون

برامرفيا!لأشتراكحلا!منرتبهمبراءةعلىيتحصلون

العليا.للدراسات

ص!أضما!أاأجحريةامشاةوسا،حالبحريةوتقبل

ضباطتدريبسلاحومن،الأمري!صةالبحريةالأكاديمية

ترقيةتتماكما.الأهليةالجامعاتومنالبحريةاحتياطي

ضباطا.للعملوالقدامىالمؤهلينالصورضباطبعض

الأقسامأحدإلىللانضمامالتقدمأجحريةاضباطويستطيع

المهاموقسما،الأركانضباطوقسمالنقباءقسم:الأردعة

قسماأفرادويستطيع.الصفضباطوقسم،المحددةالإدارية

فييتخصصواأنأو،الطائراتاوالعسفنقيادةالنقباء

وأالجويةالظواهروعلماأ!ندلممةامث!!أسفنيةاالمجالات

الأطباء،افيشملون،الأركانهيئةضباطأما.العامةالشؤون

ةتيقضولىوآحرينوالقساوسسةوالمحامينالتمريضوأشراد

الإداريونالضباطأما.عادةأجحرياالتدريبفيقصيرة

المجندينرتبمنعادةتعيينهمفيتم،الصف!وضحباط

وفنية.إداريةواجباتويؤدون

لمدةأ!عا!مياتدريباأجحريةامشاة!علاحضباطيباشر

مشاةلسلاحالتأمميسيةالكليةفيالأقلعلىأشهرخمسة

منكثيريخصصحيثبفرجينياكوانتكو،فيالبحرية

المشاةومهاراتوالقيادةالميدانأضكتيكاتأضدريباهدا

واللياقةوالتمريناتالرميومهارةالسلاحمعوالتعامل

البدنية.

رتبةعلىالحصولفيوالنساءالرجالمنالراغبينإن

بالأكاديميةالالتحاقعليهمالأمريكياالجيشفيضابط

ليتدرلوابنيويورك،بوينتويستفيالأمريكيةايةالعس!

الالتحاقأو،الجامعةفيالاحتياطضباطسلاحمع

،والقانونالطبمثلالمفتوحةالمحددةالوظائفبمجالات

تتمدوراتفيبالدخولدرالمشهمتو!ميعالضباطويستطيع

بالمراسلة.

للجي!شوالأركانالقيادةكليةأعمباصأاأوائليدخل

الحربيةالكليةأو-كنساس-أجفينورتفورتفيالأمري!ي

سسلفانسااصداأصسلىح!اة .ء-كس.رري

القواتأكاديميةمنالجددالجويةاغواتاضباصأيتسهـخ

الاحتياطيالضباطتدريببسلاحيلتحقونو،يةالحو

فيينخرطونأو،بالجامعةإهشامتهماأثناءالجويةأطقوات

.الضباطتدري!مدرسة

للمتقدمينالابتدائيالتسجيليتم.المجندينتدريب

نأويجب.!عنوات6و4بينتتراوحلفترةأسلبحرية

مإجتيازسنة3وأ17ب!تأعمارهمتكون

البحرية.فيالعمليتطلبهاالتيالبدنيةالاختبارات

بوت،معسكرفيأساسياتدريباالمتقدمونيتلقى

المجندينلأنبذلكوسمي،الجنديحذاءرمصاها

تشبهطويلةاحذيةيرتدونكانوااطاضيشيالجدد

لدرالممةالتجارةمدرصعةفيإماتعيينهمايتبمشما-أجوت()ا

يتمأووالهندسةالتموينمثل،أضخصصيةاالمهارات

الترقيةالامتحانيحدد.السفنباحدىمباشرةإلحاقهما

.أحرىإلىرتبةمن

أولمساعدرتبةإلىالوصولالمؤهلونالأ!رادايستطيع

لرتبةالتقدمذلكبعدويمكنهم!شة،2141بعدبحري

مركزفيأساسياتدريجاالمجنداتالنساءتتلقى.الضابصأ

نصفهنيتلقىثمفرجينيا،-أورلاندوشىالبحريالتدري!

متخصصة.مدارسفيمتقدماتدريبا

مشاةلسلاحالجددالمجندينعمريكونأنيجب

عاما28و18وبينأصلرحالعاما28و17ل!تأجحريةا

ستأوأربعأوثلاثلفترةهؤلاءتجنيدويتماأطسساء.

لمدةاختباريةدورةالأساسيالتدريبيتضمن.معنوات

وأالجنوبيةكارولينا-أيلاندلارسفيإماتعقدأساليععشرة

لتكييفالمستجدونويخضعكاليفورنيا.-دييجوسانفي

والانضباطوالتمارينالرميمهاراتويتعلمونبدني

أيلاندبارسفيالنساءوتتدرب.البحريةمشاةوتقاليد

يدرسنأنهنإلانفسها،الرجاللتدريباتويخضعن

الذينالبحريةمشاةويستطيع.فقطالدفاعيةالتكتيكات

ويستطيع،أولصفضابطرتبةإلىالترقىتجنيدهميعاد

حيثالأمريكيةالبحريةبالأكاديميةالالتحاقالمتفوقون

ضباطايعينونأومباشرةضابطرتبةعلىيحصلون

مساعدين.
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17بينالجيشفيالمستجدينعمريكونأنيجب

لفترةتحنيدهمويتم.بدنيةبلياقةتمتعهممعسنة34و

رجالأالجنودأغلبويلتحق.أعواموأربعةعامينبينتتراوح

ملحقةتخصصيةبمدارسالأساسيالتدريببعدنساءر

لفرعالخاصةالأساليبيتعلمونوهناك،الرئيسيةبالقواعد

به.سيخدمونالذيالجيعق

مدتهاتمهيديةدورةالجويةالقواتفيالمتدربونيتلقى

04منأكثرمنواحدفييتخصصعونثمأسابيعممتة

الامتحانلنتيجةوفقاالجويةالقوأتفيالترقيةتتممجالآ.

الرجالأكفأيحصلوأخيرا،الأخرىالقواتفيهىمثلما

ضابط.رتبةعلىوالنساء

المسلحةالقواتفيالمرأة

كلفىالأمر!كيةالمسلحةالقواتفيالمرأةشاركت

تجنيدزادوقد.الميلاديالعشرينالقرنأثناءرئيسينزاع

الرجالخدمةانتهتعندماأم739عامبعدالنساء

،فيتناممنالأمريكيةالقواتانسحاببعدالإلزأمية

المتطوعين.منالأمريكيةالمسلحةالقواتكلوأصبحت

السلطاتشمرعت،للجميعالفرصإعطاءأجلومن

للنساء.الوظائفمنكبيرعددفتحفىالأمريكية

حوالطأيعامدةامرأة0007023حواليالانيوجد

تشكلالمرأةأنكما.المسلحةالقواتمجموعمن%اا

الحرسمن%6والأمريكيالجيشاحتياطىمن02%

علىينصالامريكيالدستورأنمنالرغموعلى.الوطني

قدالنساءمنكتيرافإن،القتالفيالمرأةمشاركةعدم

القتالفىشاركنوبالتالى،الأماميةالوحداتفيخدمن

المباشر.

القوأتداخلمستقلةتنظجماتفىالمرأةعملت

الثانيةالعالميةالحربأثناءالأمريكيةالمسلحة

فقد،البحريةالقواتفيالنساءأماأم(.-459أ)939

التطوعية.الطارئةالخدمةفيقبلناللائيبالنساءاشتهرن

الجيش،احتياطيبسلاحالجيشفىالعاملةالمرأةالتحقت

أنشأت.المرأةجيشبسلاحمؤخراتسميتهآعيدتوقد

النسائي.الجويةالقواتخدمةطياريجناحالجويةالقوات

لهعضوبمثابةلتكونالمرأةحقأقرأم،489عاموفى

النظاميةالمسلحةالقواتمنكلفىمتساويةحقوق

الرتبأعلىإلىالوصولاليومالمرأةوتستطميع.وألاحتياطية

القتالفىمشاركتهاعداوفيما.الرجالراتبنفسوتتلقى

نفسها.والمسئولياتالواجباتالرجلتقاسمفإنها،الحقيقي

الأمريكيةالمسلحهالقواتفىالسيطرة

الرئي!هو.الأمريكيةالمسلحةللقواتالعامالقائد

الدفاعوزيرفيباشرهااليوميةالسيطرةأما،الأمريكي

الرئيسويعين.الأمريكياممونجرسوأالرئيسأمامالمسؤول

القواتمنلكلرئيساأووزيراالمدنيير،أحدالأمريكي

لأربع.ا

هيالعاصمةواشنطنفيإوجودةاالصحريةإدارةإن

وزارةضباطوتشمل،للبحريةالمر!زيةالتنفيذيةالسلطة

وقائدالبحريةالعملياتقائدمعالعام!بنوكذلاثالبحرية

التابعة.الاركانو!يئةاليحريةمشاةسلاح

أيضا،واشنطنفيالجويةوالقواتالجيمثر(قيادأبرتوجد

هيئةرئيسالأولومستشارهال-نىلوزيرفيهاويعمل

بإنشاءوالأركانالجيشوزارةقتوم.الع!ممريةالأركان

الاستشارةتقدمالتيالمساعدةالوكالاتمنسلسلة

.اللأركان"ديئةرئيسعبرالمتخصصعة

الجوية،القواتوزيرالأركان!خةرئيسيساعد

الهيئةهذهتشمل.الجويةالقواتأركانهؤلاء4ويساعد

العاموالنائبالعاموالمفتعقا-لمحساباتواكراقبالعلماءكبير

واللجنةالقساوسةورئيسالعاملجراحواالسمكري

العدمية.الاستشارية

والميدانالبحرأفىالقيادة

بحريتينقيادتينإلىتنقسم.الأمر!!يةالبحرية

-نورفوكفيالأطلسيالأسطولاثةقياتو.جد:رئيسيتين

هاربر،بيرلفىالباسفيكيالأ!سطولوفيادة-فرجينيا

تتوزعالتيالعملياتأساطيلإلىالقيادقاناتنقسم.هاواي

احتياجاتحسبمعاتعملوا-بقواتإلىبدورها

مجموعاتإلىأيضاالواجبقواتتنقسم.المحددةالعملية

واجب.عناصرووابرنباتوحداوواجب

أسطولكلداخلنفسهالنوعمنالسفقاتجميه!يتم

التدريبلاحتياجاتتبعاذوعيةداتقيطفىرئيسى

.لإدارةوا

الأطلسيالأسطولفيالغوأصاتكل!ق!ىفمثلأ

تشملكما.الطاقمتدريبلأشنمراضوا-حدةقيادةتحت

الألغاموقواتالبحريةمشاةقوا/تالأفرىالقوأت

التدريب.وقياداتالبريةوالقوات!البحريةالجورقوالقوات

للقواتالعالمحولالثقيلةالمعداتنقلتممسؤولية

.العسكريالبحريالجسرقيادة.عاتقعلىالأرأحالأمريكية

الخاصتموينهاولهامدنيبطاقمسمفناالقيادةهذهتستخدم

اونية.القاوخدماتها

مرافقبتوفيرالبحريةوالقواعدثأطئالعثمنث،تتقوم

لكلوالمؤنالوقودتوفركما،سيةالبصلأظمممالتدريب

منكثيرتشتملعملياتها.منطقةداخللأالحربيةالسفن

بهاقواعدوهناكللإصلاخ،كبيرةأحوأضعلىالقواعد

بها.ملحقةجويةبحريةمحطات
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منأكثرتعيينيتما.الأمريكىالبحريةمشاةسلاح

الأوقاتمنوقتأيفيالبحريةمشاةمجموعثلثي

ظهروعلىالأسطولامشاةقواتمعالعملياتلواجبات

بحريةمشاةقواتتتكون.السفاراتلأمنوحراساالسفن

ثلاثمنوالهادئالأطلسيبالأسطولالملحقةالأسطول

البحرية،مشاةلطهيرانأجنحةوثلاثة،بحريةمشاةفرق

الطيرانوجناحواحدةفرقةتعمل.متعددةإمحنادووحدات

الشرقىأصساحلامنأ،رضية1الجويةبالمجموعةالمعروف

أخربى،اأسساح!!اعلىالآخريعما!بينماالمتحدةللولايات

.وهاوايالأقصىالشرقفىالثالثويعمل

الأزقات،حس!!فيأأطقتاجاهزةالمجموعاتهذهإن

الموحودةأ،مري!صة1أغواتاأوائلمنتكونماعادةوهي

البحريةمشاةوتقوم.الطوارئحالةفىالشاطئعلى

الأمنبتوفيرالأمريكيةالحربيةالسفنظهرعلىالعاملة

داخلاقتحامجماعاتتشكيليمكنهاكما،الداخلي

الساحل.وعلىالسفن

الجيممثرقواتقيادةعلىتقع.الأمريكيالجيش

جورجيا-ميكفيرسونفورتفيالموجودةالأمريكي

أحاملةاأغواتامنأحطأطقتالالا!متعدادمسؤولية

وبورتوريكو،اطتحدةأ!الأياتاأنحاءجميعفيوالاحتياطى

انبريةأغواتاجميععلىالسيطرةتتماآيلاندز.وفيرجين

أ!صنىاالحرسوحيم!الاحتياطىعلىالمشتملةالرئيسية

والرالغوالثاكطالأولاالجيش:هيجيولقخمسةخلالمن

أنحاءفىالجيحقمناطقعلىبناءوالسادسوالخامس

.المتحدةالولايات

الأمري!!الجيشمنرئيسياجزءاالسابعالجي!قيشكل

وهذهألمانيا.-هايدلبيرجفيقيادتهوتوجدأوروبا،في

التسعينياتحتىالبحاروراءلماالقياداتأكبرهيالقيادة

منستةفيجنودهاوينتشر،الميلاديالعشرينالقرنمن

إعادةأدتوقد.الأطلسىشعمالحلفمنظمةأقطار

إلىأوروبافىالتقليديةالقواتواتفاقيةألمانياتوحيد

.القواتهذهإلىالحاجةتخفيض

جميعالهادئالمحيصأفيالأمريكيالجيشيقود

واليابانوألاسكا،،هاوايفىالمتمركزةالجيعقوحدات

فىالعاملالثامنالجيشقيادةتوجدكما،الهادئوالمحيط

فىالأمريكيالجيشأما.سيؤولفيالجنوبيةكوريا

والجنوبية.الوسطىالأمريكفنفىوحداتهفيوجه،الجنوب

فيالموجودةالأولىالخاصةالعملياتقيادةتسيطر

الخاصةالقواتعلىالشماليةبكارولينا،براجفورت

الأحرىالمجموعاتمنوعددوالصاعقةالأمريكية

داخلالخاصةالقواتأفرادتنطميتم.المتخصصة

منطقةعنمسؤولةمجموعةكلتكونبحيثمجموعات

ولغاتعاداتالمجموعةأفرادويتعلما.العالممنمحددة

التخصصيبالتدريبيقومونكما.مناطقهموثقافات

وتنظيمالمدىالطويلوألاستطلاعالصديقةللقوات

ثلاثالصاعقةقواتتتضمن.للإرهابي!تالمضادةالأنشطة

خلفالمفاجئةبالغاراتللقيامالمدربينالجنودمنكتائب

العدو.خطوط

داخلالقيادةتسلسليتدرج.الأمريكيةالجويةالقوة

إلىويمر،نائبهإلىالأركانرئيسمنالجويةالقوة

الرئيسية.والقياداتالمتعددةأمحاملةاا،تالوكا

والشؤونالمحاسبةفيالإسنادالعاملةأ!كالاتاتقدم

والمعلوماتوالهندسةالحساباتفيأستدقيقواأجةالما

.الأستخباراتروالأخبار

طويلةالصواريختوفر.الاستراتيجيةالجويةالقيادة

قائدويرسل.الاممتطلاعوقوةالقنابلوقاذفاتالمدى

رئيسإلىمباشرةتقاريرهالاممتراتيجيةالجويةالقيادة

فىالقيادةهذهعنالمباشرا!سمؤولوهو،المشتركةالأركان

تقدمالتيالتكتيكيةالجويةالقيادةوهنالك.الحربأوقات

ولحلفائهاوالبحريةالبريةالأمري!جةللقواتالجويةالمعاونة

التكتيكيبالاستطلاعتقو!حيثأ-؟أعااأنحاءحميع!ى

الطائراتوغطاءالارضىالهجوممقاتلاتوتوفر

تحتالتكتيكيةالجويةالقيادةوت!ضن.للجيشالاعتراضية

المحلية.المنطقةقائدقيادة

عملياتعنمسؤولةالفضاءقيادةالفضاء.قي!ادة

اقترابإنذاروأجهزة،العسكريةالصناعيةالأقمار

للحمولاتالحاملةالمكوكيةالفضاءورحلات،الصواريخ

الجويالأسطولأنالإسنادقياداتوتتأكد.العسكرية

التدريبقياداتتقدم.الإمداديةالمستلزماتكللديه

الجويةالقواتولاحتياطيالجويةللقواتالمؤهلالفرد

أيضا.الجويالوطنىوللحرس

الاحتياطقوات

الأربعالأمريكيةالمسلحةالقواتمن!سلفىيوجد

.الطوارئحالةفىحشدهيمكنحيث،الخاصاحتياطيها

الاحتياطي:فئاتأربعإلىيقسم.البحريةاحتياطي

عندالاستعدادأهبةعلىوأفرادهالتدريبكاملالجاهز

،بانتظامأفرادهويتدربالعاملوالاحتياطيالنداء،

بمالمراسلةدوراتطريقعنمستوياتهمعلىويحافظون

المتقاعد.والاحتياطيالعاملغيرالاحتياطيأيضاهنالك

الاحتياطىعلىيشتملالبحريهصنماةسلاحاحتداطي

لمدةويتدربون،سنواتستلمدةأفرادهويجندالجاهز.

أسبوعينلمدةأوشهركلفيالأسبوعنهايةعطلةتعادل

والمتقاعد.العاملالاحتياطىأيضايوجدسنويا.
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وقتمنللتدريبأفرادهويذهباحتياطيهيديرالجيش

.الأزماتوقتفيالبلادخارجالخدمةويتوقعونلآخر،

وعادة،المحليةالمناطقفيالوطنيالحرسجيشتجنيدويتم

نأويمكن،ولاياتهمفىالوطنيالحرسأفرادمايبقى

حالاتفيالمدنيةالقوىلمساعدةالولايةحاكميستدعيهم

الذىالوطنيالحرس!إعادةيمكن.الطيعيةوالكوأرثالشغب

رئاسي.بمرسومالفيدراليةسيطرةتحتالخارجفيخدم

فىالجددالطيارينمنكثيريعد.الجويةالقوات

هؤلاءويقوم،الاحتياطىضمنالأمريكيةالجويةالقوات

اتخاذهاوبينسنواتأربعب،تتراوح)عمل(وأجببجولة

لأيللعملالجاهزالاحتياطي2استدعايمكن.كاملةمهنة

فيتم،الجويةالقواتفيالعاملالاحتياطىأما،طارئ

فقط.الحربوقتفيأمشدعاؤه

التسليح

اسيطرةتتم.الأمريكيةالاستراتيجيةالنوويةالقوات

أوائلفى.الجويةوالقواتالبحريةباشتراكعليها

غواصة36للبحريةكانالعشرينالقرنمنالتسعينيات

وبوسيدون.تريدنتبصواريخمسلحةالدفعذاتيةنووية

وكانتقريبا.كم004.6حوالىتريدنتصاروخومدى

000.1الجويةللقوةألاستراتيجيةالجويةالقيادةلدى

تم.القاريةكيبروبيسمينتماننوعمنالدفعذاتىصاروخ

صواريخأجنحةستةفيالقاريةالد!ذأتيةالصواريخنشر

تحكممراكزبخمسةسرباعشرينإلىمقسمةاسترأتيجية

الاسقرأتيجيةالجويةالقيادةوتملكواحد.لكلإطلاق

حواليبينهامنأيضا،عاملةقنابلقاذفة093حوالي

فإ56و،المدىالطويلةبي-اوبي-52بىطائرة034

.المدىمتوسطةأ11ابى

إدخالالأمريكيةالبحريةأعادت.الأمريكيةالبحرية

منالأربعينياتخلالالكلا!ميكيةالقتالسفنمنأرلغ

61بالمدفعمسلحةسفينةكلكانت.العشرينالقرن

منلأكثرالقذائفإطلاقيمكنهالذيملم(04)6بوصة

قوةفيالطائراتحاملاتعلىالبحريةوتعتمد.كم32

الطائراتوحاملاتالقتالسفنتعمل.الرئيسيةطيرانها

المضادةوالمدمراتالطراداتتتضمنقتالمجموعاتفي

تعمل.والفرقاطاتالتخصصيةوالغوأصاتللطران

عنتبحثالتيالقاتل-الصيادنوعمنالغواصات

وقتمنالقتالمجموعةمعوتدمرهاالعدوغواصات

خارجيادفاعيادرعاالغواصاتهذهمثلتوفرلاخر.

العميقة.المياهفىفعاليةأكثرولكنها

مراسيمنلتطرالبحريةطيرانطائراتصممت

الأمريكيةالبحريةطائراتتتضمن.الطائراتحاملات

الهجومية،2-القرصنةطائرة7أ-والمقتحمة6أ-النوع

المقاتلةهورنتأ-18إفوادفاتلةتومكاتأوإف-4

الطائراتوتحمل.خفيفةميةهجمأخر-بوطائرات

معداتإس-3والفايكنجأوريون-3بيمط!التخصصية

المروحيةالطائراتمنقريبةوتعملالإل!سونىالكشف

.للغواصاتالمضادالدفاعللألممطوللتوفر

المدافعمنبمجموعةالحربيةالسفرقلحتسلي!شم

السريعةوالمدافعالقتاللسفنيرةالك!المدافعبينتتراوح

الفرقاطاتفيالموجودةملم()75بوصات3الإطلاق

منمختلفةأنواعاالسفنأغلب!مل(كحما،الصغيرة

بينحجمهافىتتراوحوالدفاعيةالصواربال!جومية

أرض-أرضهاربونصواريخ،توهـاهوكالطراد

نظر:ا.جو-أرضلتريروارتارالتامث!صىكرأريخوصوا

الموجمكة.القذيفة

أسلحةبدمجمجهز.الأمريكيالبسريةمثاةسلاح

بحريةطائراتالطيرانجناحيستخدم.والبحريةالجيش

الإقلاعمختصمرة)عموديةهارير(المقاتلةومعهاقياسية

المروحية.ئراتالطاانواأوجهج(والهبوط

يتم.والدروعالمدفعيةمنإسناداالبحريةةم!ثطتوفر

وصواريخالموجهة!وكأمصوارلالجويالدفاعتزويد

الكتف.علىمنتقة.فالتىاستنجرردآي،

ضخمة،تجهيزإعادةبرنامجباشرالإأمريكي.الجيش

الدبابةتعتبر.بقوتهالاحتفاظمعالحبمتقلبلنتائجهمن

)توربينية(عنفيةبالةوتتحرك،الرئيسيةكالالق!دبابةأبرامز

التصميم.الألمانيأملم02با.لدافعلحةووومتقدمة

هنالك.العالمفىدبابةوأقوىأسصع!ممونأنويحتمل

استطلاعياقتحاممركبةوهي،-55مشيريدانالمركبة

صممتجوا.المحمولةالفرقءحوتعملجوامنقول

للمشاةالإسنادوتقدمالعدو.نيرانقوةلإس!،تالمدفعية

لتصبحطريقهافيوهيالبريةتلهجطأثناءوالدروع

203مثلالكبيرةمدافعهامن!نيرتىضطيع.آليةأكثر

القذائفيطلقالذيالدفعذاتيأ-تزروالها011-وم،ملم

متعددةسبطانيةبقاذفاتالمد.فعيةقي!يزوتم.النووية

الأهدافعنالباحثةالصاروخيةالقذائاتإطلاؤ،تستطع

المدفعية.انظر:.طويلةمسافاتعلى

برادليبمركبةالاليةالمشاةو-شداتأخطبتجهز

ملم52الالىبالمدفعالمسلحةللصحشاة(آليةقتال)مركبة

الرشاشالمدفعإلىبالإضافةبالكهرباء،يعملالذي

الطاقمغرفةوتعممع.للدباباتصضادينجهينمووصاروخين

-16مبالبنادقتمامامجهزينمشاةأفرادهـ!ةالمؤخرةفى

والأسلحةاليدويةوالقنابلوالهاوناتالرشاشةوالمدافع21

اللو.للدبابا/تالمضادةالخفيفة
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وحداتيتضمنضحماإمدادياتنظيماالجيشيملك

انظر:.الطيوالفريقوالمهندسينوالنقلالاتصالات

الخاصالجيمترطيرادجناحيقوم.العسكريةالتجهيزات

وحوأسه.الأمامياالخصأإلىالوحداتونتلالمحليبالاستطلاع

مرشثيرةأنواعاتملك.الأمريكيةالجويةالقوة

أ!ائراتاتصميفيتما.أضفاثاتامنومعظمهاالطائرات

الأرقاموا،ئرةأ!اانوعالحروفوتميز.والحروفلالأرقام

شالأولحرفمنأكثرا!عتخدامتمإذاطرازها.تحدد

أصالى،بار.اشئيسيللتصميموالثانيالحاليالتعديليوضح

وإف،القياسيةالمقاتلةأطائرةاتعني111إففإن

!ط111-إفوإيأعمابل،اقاذفةطرازهي111-بي

الرئيمسيةالحطهائرةالإأممترونيةالمضادةالإجراءاتطراز

نفسها.

اكتىالحديديةالقنابلش!ظ!المتفحراتهذهوتتخذالعدو.

انتىالمباعدةالقنابلأرأئهدثاعلىمباضمرةإسقاطهايتم

بتوجيههاالىاداريقومثما،أ!دفامنمامسافةعلىتطلق

القنابل.قاذفةانظر:.أاللأرضامنأوالطائرةمنإما

المقاتلاتهمارئيسييننوعينإلىالمقاتلاتتنقسم

جذا،سريعةومى،الجويالتفوقومقاتلاتالاعتراضية

الصوتسرعةضعفماخ2علىسرعتهاماتزيدوغالبا

الإسادا!خمفر،بطيرالهاتقدم01أبولتثندرالهجوميةالطائرات

الحصوص.جهرعلىالمدرعةالأهدادضدالأرضيةااطقواتالجوي

ومسلحةواحد،مقعدبهمعظمها.عاليةأطمناورةوقالليتها

لمهاجمةوندرسايدمثلجو،-جوالموجهةبالصواريخ

العدو.طائرات

وأبطأ،فأثقلالأرضيأ!جومواأغتالاطائراتأما

لمهاجمةوالقنابلزالصواريخالمدافعمنمزيجاتحملىر

الأرضر.اعلىأحدوامواقر

لإسنادالطيرانالمنخفضةأ!حوميةائراتأ!ااتستحدم

هجومية،ثندربولت01أأ!ائراتا.البريةالقوات

منخفضمستوىعلىببطءأخطرخصيصاوصمصت

الحمايةلتوفيرللغايةثقيلوتدريعهاأمحدو.ادبالاتلمهاجمة

المؤخرةفىالمركبةالمزدوجةآلاتهاأنكماللطيار،أغصوىا

فشل.بدونأصشاقاأحم!!اتتحم!!

أنواعاالأخرىالأمريكيةالجويةأغوةاطائراتتتضمر

الامشطلاعوطائرات.اكبتروليةوالحموأصةأخقلواالإستطلاع

محمول)رادارسلاروأجهزةمتقدمةتصويرلآ!لاتمزودة

ومنشآته.العدوقواتلمراتبة(الجوانبي!صشفجوا

الأسود()الطائر71آر-إسالامستطلانفاثةوحصانت

تطرالخدمةفىطائرةأسرعأم099عامانسحابهاوحتى

وأكثرهاأمريكيةعسكريةطائرةآخرأما.ماخ3بسرعة

القنابلقاذفة2وبي،الشبحالمقاتلة171إففهيسرية

للهروبخاصةوموادانسيابئاشكلاتستخدمالتىالشبح

العدو.رادارمن

.لرادارا:أيضانظرا

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

الطيرانالبرمائيةبارراصحريةا

الجويةالقواتالثاليةالحليححر!يةا!سراالتحهيرات

حواالمسقولةالقواتالأولىالعا!يةالحر!المحريةحمدي

والميدالياتالمياشيرالتاليةالعالميةالحرلىالحيش

والأوسمةم2181عام!صبلحر!ا

فيتنامحربالأمري!صيةاالأسحاسيةاافىر!

الكوريةالحرد!الأمري!جةاالأهليةالحرب

الجيشأنرادعددبلغالفلبيئيةالمسلحةالقوات

بقواتمدعمين،وامرأةرجل68و...فيهاالعاملين

رجل،52لم...البحريةوتبلغ.000،001تبلغاحتياط

حرسقوات00/2و.،البحريةمشاةمر00008منهما

ويبلغ.رجلأء/...الجويةالقواتعددويبلغ.سواح!!

وغالبيتهمرجل،000.05الفلبينفيالشرطةقواتعدد

العسكرية.الأعمالفيالجيع!مساندةعلىمدربون

عدوانأيضدالفلبينوحمايةأمنالقواتتوفر

صراعاتفي!شواتعدةالجي!شانشغلوقد.خارجي

الكثافةذاتالفلبينجزرمنكثيرتضاريس.داخلية
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السيطرةمعهيصعبالذيالأمر،جبليةالعاليةالسكانية

جيشقواتضدعصاباتحربالجي!خاضوقدعليها،

ملايويونالفلبنسكانغالبيةإن.الحديثالشعب

جنوبيوفي.شرقيونكاثوليكوهمبالنصرانيةويدينون

المسلمين،مننسمةملايين3حوالييوجدالفلبين

يطالبالذيالحديثالشعبجيشيؤيدونوغالبيتهم

إسلامية.أغلبيةتسكنهاالتيوالجزرالأقاليمباستقلال

الدفاعقواتتنظيم

للقواتالأعلىالقائدهوالفلبينفيالجمهوريةرئيس

التيالمسلحةالقواتعنمسؤولالدفاعووزير،المسلحة

وقوات،الجويةوالقواتوالبحريةالجيع!منتتكون

الشرطة.

والمدفعيةوالدروعالمشاةمنقواتيحويالجيعق

لدى.والتموينالإمدادوخدماتوالإشارةوالهندسة

بدباباتمسلحمدرعولواء،مشاةفرقثمانيةالجيعق

هندسةألوية3و،سكوربيوننوعمنخفيفةإنجليزية

ومجموعة،خاصةقواتولواء،مدفعيةكتائب8و،ميدان

مناطق6علىموزعةالقواتوهذه.الجمهوريةرئاسةأمن

عسكرية.

سابفا،الأمريكيةللبحريةكانتافرقاطتينتحوي.البحرية

ضداستحدامهمايمكنالتيسيراتيوناداتوطرازمنوهى

دوريةوقواربساحليةوسفنا،العميقةالمياهفيالغواصات

للثوار.الأسلحةتهريبومنعالسواحلمراقبةواجبها،سريعة

بحر!انقاعدتانولها،مناطق6علىموزعةالبحريةوالقبم

وزامبونجا.سانغليراسفي

تقريبا،مقاتلةطائرة001منتتألف.الجويةالقوات

تستعمل.عسكريةنقلطائرات7و،عموديةطائرة7.و

عاموفيالثوار.قواتضدرئيسيبشكلالجويةالقوات

أفضلمن)المغاوير(الطيرانأمنوحدةتشكلت،ام729

الأساسيةوحدتهامكنتوقد.الجويةالقواتعناصر

الرهائن.تخليصمنالفلبين

المسلحة،للقواتمتممة.الوطنيةالشرطةقوات

إقليمية،قيادة41علىموزعةوهىمنها،جزءاوتعتبر

معسكرفيوقيادتها.للشرطةالاعتياديةبالواجباتوتقوم

الشرطةعددويبلغ)كويزون(معسكروفىكريم

شاملةبها،خاصةإسنادوحداتولهارجل،05و...

مانيلافىالعاصمةشرطةقيادةإن.خفيفةإسنادطائرات

وتتمئالبلادفيالداخليالأمنشؤونعنالمسؤولةهي

واسعة.بصلاحيات

الحرب!ف،ام729عامفي.والتدريبالتجنيد

يسكنهاالتيموروجزيرةفيالفلبينجنوبىفيالأهلية

الرئيسية،مهامهاأحدالداحليالأمنءلمىتشرفا!لسلحةالقوات

الرسمية.العروضاحتلالاتفيأصةالمشارعنفضلا

الفلبينجيشوكان.المسلمةموروقبائلهـقملايينثلاثة

الإلزاميالتجنيدألحماسعلىقواتهيشديخالتاأذلكحتى

الجيشتوسع،الإسلاميةالثورةاندلاعوب!د،الانتقائي

فىرجل000205ليصبحرجل000.116منبسرعة

الإجباريالتجنيدانتخابأسرافوسعم.م7691عام

ذلكمنذوتولمئالجيشأكبر.لأعداداحتيابركاتهملتغطية

الحالى.حجمهبيزحتىالحين

فيالواقعةالفلبينيةالعسكريةالكليةفي،النحمباطيتدرب

فيتم،الأخرىالرتبتدريبأما.لوزونشمصاليفىباجيو

العس!سية.تهموحداأخلد

لاريخيةأ!بذة

الماضيوفي.عريقعسكريزطريخللفلبينيوجدلا

لجيشالطرفانيمنحولم،ا!"مريكيونثم،نالألبحكمها

،ام359وعام.واسعةمسؤولياتاوصلا!جاتالفلبين

تباحثت،الفلبينعنالخارجيال!-وانأردعمحاولةوفى

اتحادقياموأعلنتلهاالمؤيدةمإلعناصرالمتصطةالولايات

مسلحةقواتبإنشاءالاتحادتكومةولممصحت،الفلإن

الفلبينحكومةقامت،لذلكوتميجةأليلإد.عنللدفاع

04و...وتدربتجندوصارت،لإلزاصنيالتجبدادعتمابا

معوثيقبتعاونالفلبينجيعق.عملوقدالعا.أ.فيرجل

فىقواعدهافيكانتالتيالأهصيكيةكريةالعثالحامية

)9391الثانيةالعالميةالحربخلالوقوتها.بكاملالفلبين

ولم.النطاقواسعيابانيلغزوا.لنطقةت!رضتام(459-

الضخماليابانجيشأمامالصمود(!ةالمشتر،القواتتستطع

القواتلهاستسلمت،بطوليدفاعوبعدالبلاد.غزاالذي

منحتالحربوبعد،أم429عامفبرايرفيالمشتركة

إلىالسلطةوسلمتللفلبينخقلالالاسخدةالمفالولايات

السيادسيين.حلفائها



المتحدةللمملكةالمسلحةالقوات893

عاموفىالأمر.ابادئفيصغيراالفلبينجيمشكان

التحريرحي!قعلىالقضاءأجلمنزيادتهتمتم،0591

مقاومةوحداتمنتحويلهتمذلكوبعد،الشيوعيالشعبي

،أم579عاموفىتقليدئا.دفاعئاليصئجيشاالعصابات

وأصبحسيتوآسياشرقيجنوبحلفإلىالفلبينانضمت

الداخليالأمنقواتوتحولت.الحلففيعضواجيشها

الفلبين.شرطةلتصئقوات

جزيرةفىالمسلم!تثورةتفجرت،أم729عاموفي

كما.بالاستقلالمطالبينالفلب!!،جنوبفيالواقعةمورو

منكثيرةأنحاءفىالجديدالشعبجيشقواتنشطت

ماركوساشرئيسواستخدم.العاصمةمانيلافيهابماالبلاد،

اجلاداأرحاءفىأعرفيةاالأح!صاماوأعلنالطوارئقانون

الأمنا(ضوطيدواستخدمهالحالىحجمهإلىالجيعقووسع

أإأ!ديمقراطيةاوعودةبماركولرالإطاحةوبعد،الداخلي

الأمنعلىالحفاظمهامالجيشواصلأم869عامالبلاد

الشرطةقواتتشكلتحيثام،199عامحتىالداخلي

الأمنعلىالحفاظمسؤوليةبهاوأنيطتالفلبينيةالوطنية

الداخلى.

تاريخ.،الفلبين؟الفلبين:أيضاانظر

دزراأدتالمئحدةللمملكةالمسلحةالقوات

المسلحةأغواتاوتنقسم.المتحدةالمملكةتاريخفىمهما

الحاصة،أغواتوا،أجحريةاالقوات:هيرئيسيةقواتإلى

الجوية.والقوات،البريةوالقوات

الأربعالقوات

المملكةولأن.الأربعالقواتأقدم.البحريةالقوات

الدفاعفيمهمدوردائماللبحريةكانفقد،جزيرةالمتحدة

وغيرهدريكفرانسيسالسيرقام،أم588سنةفيعنها.

انظر:الأرمادا.الأسبانىالأسطولقوةبتدميرالبحارةمن

نلسوناللوردالأدميرالماتكما.الأسبانيالأرمادا

الأسبانىسطول19علىالانتصارلحظةفىهوراشيو

انظر:.ام508سنةالأغرال!رفمعركةفىالفرنسي

كذلكالبحريةسفنقامت.معركةالأغر،الطرف

حيويةإمداداتتحملكانتالتىالسفنقوافلبحراسة

الأطلسيمعركةفيالألمانيةالغواصاتهجماتخلاأ!

الثانية.العالميةالحربانظر:.الثانيةالعالميةالحربخلال

والبحر.الأرضمنكلفيوتعمل.الخاصةالقوات

القواتتستيمالبحر،فوفيالأرفيلشعارهاومصداقا

فى.الظروفأقسىوتحتمنطقةأيفىالعملالخاصة

أدت،الأرجنتينمعفوكلاندنزاعوخلال،أم829سنة

منالفوكلاندجزراستعادةفىمهمادوراالفدائيينفرقة

عدديا.متفوقةقوات

حاربوقد.الأربعالقواتأكبر.البريهالقوات

معاركوفي.العالمفىمكانكلفىمعاركفىحنودها

والعلمين.ووترأ!بلينهايممث!!

الطرانفيلقمنام819سنةأسمست.الجويةالقوات

ومن.العالمفىمستقلةجويةقواتأولوأصبحت،المل!ص

التيأيإنفنس!بلاسمهاالبريطانيالملكيالأسطولمنطائراتحاملة

الفوكلاند.ارمةأثاءالجنوبيالأطلسىالمحيطقواتمعإنفسمبل

أبحرتوقد.المساوراتفىتشتركوهي(اليمينم!)الثاليةتقهر،لا
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إحدىغوارالجا

الهجوميةالطمائرات

الملكىالجولسلاحالشابعة

طائرةوهى.البريطاني

منأسرعمحركير،ذأت

مقاتلةوهي،الصوت

فرنسا.معبالتضامنتنتج

بمامنهاأنواععدةوهاك

لهاالتىتلكذلكفي

لأغراضمقعدان

ويمكن.والقتالالتدريب

تحتتحملأنللجاغوار

صواريحفوقهأوجناحها

جو-لاستعمالهاموجهة

حو.جو-أوأرض،

عامبريطانيامعركةفيها:شاركتالتيالمعاركأهم

منالأخيرةالسنواتخلالألمانياعلىوالغارات،ام049

حملاتفي،كذلكواشتركت.الثانيةالعالميةالحرب

والخليجوفوكلاندكورياحروبفيصغيرةعسكرية

.العري

المسلحةبالقواتالعاملون

القرنمنالتسعينياتبدايةفيالأفراد.وعددالتجنيد

المسلحةالقواتفييخدمونالذينعددأصبح،العشرين

نحومنهمفرد،000.003منأكثرالمتحدةللمملكة

منالمسلحةالقواتأفرادوجميع.امرأة000/61

الأخرىالأوروبيةالمسلحةالقواتأفرادعكس،المتطوعين

تعاونفىالمسلحةالقواتأفرادجميعويعمل.المجندين

الملكيةالبحريةوتحتفظالناتو.حلتطلاقضمنوثيق

فيالحدود(تحرسالجنودمن)و!داتصغبرةبمفارز

وحولالمتوسطالأبيضوالبحرصىالأفقوالشالكاريبى

بليزفيأوروباخارجللجيشقواعدوتوجدفوكلاند.جزر

كونج.وهونجطارقوصلوفوكا،ندوقبرص

الأربعةالأسلحةفيالضباطيدرباضباط.تدريب

وإدارةالقيادةفيالمهارةمنعالىمستمإلىيصلواحتى

.لأفرادا

يصبحواأنفىالراغبونالأفرادييدأ.الملكيةالبحرية

بينيتراوحسنفيمتطوعينكصرشحينالب!خريةفيضباطا

عاماتعليماتلقيهمإلىو!طللإضافةءمماما.91و.517

البحرية.وظائفمختلففيالمرلترخونيتخصصإضافيا،

التسعينياتفيالحروب

تحتاخ!العشرينالقرنمن

حديثةأسلحةإلى

الجنوديستطجعإذبممعقدة

بصاروحدبابةيدمرواأن

.للدباباتالمضادميلان
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تدريبلجناحالمرشحونيلتحق.الخاصةالقوات

فىتدريبهمويجري.بديفونليمبستونفيالضباط

البحريةبمدارلرويلتحقونالمكضيةالبحريةمؤلسسات

أيضا.والجيعق

الحصولفيالراغبونأ!شبانايلتحق.البريةالقوات

دراسيةبدورة،تزكيتهمتمتالذينأوعسكريةرتبةعلى

هيرست،بسانتالعسكريةالأكاديميةفيشمهرا12لمدة

الضباطللتحق،الأكاديميةمغادرةوبعديوركشاير.في

أ!ساطاصغاردورةيحضرواأنإماذلكوبعد.بوحداتهم

.خبرةذيصفضابطأوضالطإشرافتحتيوضعواأو

دالقواتالالتحاتللضباطيمكن.الجويةالقوات

كرانوي!!،فىالم!جةالجويةالقواتكليةفيالجوية

بلنكولنشاير.

شأفنيةمعرفةيتضمن.المتطوعينالمجندينتدريب

حسبذلكبعديختلف!التدريبأنإلا.متخصصة

المجند.بهايلتحقالتيالقوات

33و61سنبينيتطوعواأنيمكنهمالبحريةمدطوعو

تبلغالعسكريةالخدمةمنمحدودةلفتراتوذلك،سنة

السادسةسنوفى.عشرةاثنتىأوتسعاأوسعنواتثلاث

ويتلقىالبر.فيمهنياوتدريباعاماتعليمالمجلقون،عشرة

.سنواتأربعلمدةوفنيامهنياتدريباالمتطوعونالجنود

تتراوحسنفىعادةيلتحقون.الخاصةالقواتمجندو

أصسادسةاسنفىالمتطوعو!ويلتحق.سنة2و.،17ءبين

عس!صئاتدريئادلكبعديتلقود،كماتمهيديةبدورةعشرة

بالخدمة.الالتحاقعلىقادرينيصبحوأحتىعاماوتعليما

فيأسعاسياتدريباأولآالمجندونيتلقى.البريةالقوات

،الأساسياتعلىالتدريبوبعد.المجندينأخدريبمركز

منالكثيرويقضي.أعلىكتيبةأوفوجإلىالمجنديتحول

.الكفاءةعلىللمحافظةالتدريبفيكبيرا:قتاالجنود

الفرديةالمهاراتتطويرعلىالجنودصغارويشحإلجيش

بالنفس.والثقة

93إلى.516سنمنأطرجاليمكن.الجويةالقوات

وإلكترونياتالطائراتصيانةمتلمهنعلىيتدربواأنسنة

وإدأرةالعامةوالهندسةالأرضيةوالإل!ضرونياتالطيران

كما،إلخ...الفضائيةالأنظمةوتشغي!!الجويةالحركة

الخدماتأوالآلىالنقلخدماتفىللعملآخرونيتدرب

.الإمداداتخدماتأالصبيةا

فيللنساءيسمحيكنلم.المسلحةالقواتفيالنساء

السلاحبحملقريبوقتإلىنيةالبريصخااطسلحةأغواتا

البحريةقررت،أم989وسشة.القتالمماطقفىالعملأو

بقبولالجيشبدأثمالبحر.فيبالخدمةللنساءالسماح

القواتوتقوم.المتخصصةالوحداتمنعددفيالنساء

مثلمهنعلى28و18سنبينالنساءبتدريبا!سملحة

الخريجاتوتتلقى.المتخصصةالأعمالأو،التمريض

يلتحقنأشص،ثلاثةلمدةمهنياعسكرياتدريباوالمدربات

.ضابطاتالمسلحةبالقواتمباشرةبعدها

والإدارةالتنظيم

وزارةأما.المسلحةللقواتالأعلىاغائداهوالملك

أيضاالدفاعوزيرويترأس.الدفاعوزيرفيرأسهاالدفاع

باتالدبمنششأنواعاتدريباتهملييستعملولىألمانيا!ىالموحودولىوالجنود.تشيفتتدلالاتمثلرئيسيةمعماركدبابماتقستحدمالمدرعةالقوات

أحادية.اا!سكريةاوتدريماتهممماوراتهمأتناء
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عنمسؤولأويعد(،البحرية)إمارةالأميراليةمجلص

البريةوالقواتالبحريةإلىبالإضافةالخاصةالقوات

السياسةعنمعسؤولمجلسوكل.الجويةوالقوات

الخاصةالشؤونوهي،والتدريبوالإدارةوالتخطجط

العامة.الأركانهيئةالعسكريونالقادةويشكل.بقواته

الداخلفىالأسطولأنشطةجميع.البحريةالقوات

مقريوجدالذيللأسطولالعامالقائدقيادةتحتوالخارج

لقيادةالعامالقائدأما.لندنغربينورثوودفيقيادته

مؤسساتجميععنمسؤولفهو،بالداخلالبحرية

قواتذلكفىبما،المتحدةالمملكةدأخلوأفرادهاالبحرية

فيبورتسماوثفيالقيادةمقرويوجد.الاحتياط

هامبشاير.

برتبةضابطالخاصةالقوأتيقود.الخاصةالقوات

.الدفاعبوزارةأركانهيئةلديهعافاقائدأبوصفهفريق

الدولوفىالبحرفيالخاصةالقواتالعامالقائدويدير

اللذينالجيشقائدأوالبحريةقائدخلالمن،الأجنبية

قيادته.تحتيعملان

التنظيميةالناحيةمنالجيشويخقسم.البريةالقوات

عناصر،المسلحةالفرق،الاركانهيئة:هيأقسامثلاثةإلى

عدةمنماحملةفىتشاركالتىالقوةوتتكون.المساندة

،الحربزمنفيأمالواء.عادةالقوةقائدويكون،فيالق

مسؤولأالقوةقائدويكونمشيرايكونأنيمكنالقائدفإن

التكتيكية.المعاركبإدارةالفيالقتخطيطعن

ضباطباسميعرفونضباطمنتتكونالأركانهيئة

العملياتتخطيطالضباطهؤلاءويتولى.أركان

والتدريب.

البريطانيبالجيشجنوذاتتضمن.ا!لسلحةالفرق

الملكبنوالمهندسينوالمدفعيةالمسلحةالمساندةوالمشاة

للجيمق.التالغالجووسلاحالملكيالإشارةوسلاح

توزومعأسلحةعدةمنتتألف.المساندةالعناصر

.المسؤوليات

الجويةبالقواتالرئيسيةالأقسام.الجويةالقوات

بجميعالضاربةالفرقة.وتتحكمالفرق!طالملكية

البلدداخلفىالموجودةالجويةالقواتطائرات

وحداتجميعأرقمالمجموعةتوجهكماوعملياتها.

جو.-وصوارلإرضالقتاليةوالمساندةوالنقلالدفاع

الدفاعجمئقواتكذلك11رقمالمجموعةتوجه

كلفيتتحكمفهي،18رقمالمجموعةأما.الجوي

-الجويالإنقاذووحداتالبحريالاستطلاعوحدات

.البحري

الجوية،القواتمدارسجميعالمساندةالعناصروتدير

أيضاوتحتفظ.الجويةالجامعةأسرابذلكفيبما

فإن،المتحدةالمملكةخارجأما.قنيزلىريببتسهيلات

قبرصفىالمتمركزةالطائراتعلىتسيطرالضماربةالفرقة

الجويةالقواتوتعد.كونجوهونجوبلينمفوكلاندوجزر

الناتوقواتفيالمتحدةالمملكةور،همةاولمانيافيالمتمركزة

أوروبا.فيالمتمركزة

والمعداتالأ،ملحة

طائراتحاملاتثلاثتملك.يةالبحمالقوات

،الفرقاطاتمنوعدد،هجوميتانسفينتاز،منها،خفيفة

كاسحاتمنصغيروأسطول،و-تواصارتومدمرات

الأأكام.وصائدات،الألغام

الجيشمشاةألمملحةتستخدم.!لمالحظالقوات

والمورترالآليةالهاونومدافعالايى،البنادؤ،مثل

ولديها.للدباباتالمضادةالخفيفةوالا:سلحة)الهاون(

الخاصةالقواتتطلبأنويمكنبهـأ.الحف،صةمدفعيتها

منقريباالعملعندالبحريةسفنمنالمدؤ!يةالمساندة

الشاطئ.

هيالجيشيستخدمهاالتيالأسلحةا.البريةالقوات

الأسلحةوهناكحملها.يسهلخطديفةأسلمحةالغالبفي

صاروخإلىبالإضافةوالمتوسطةالخ!جفةللدبابىأتالمضادة

.ميلان

الطائراتمنأنواععدةتستخدم.الجويةالقوات

قاذفاتاستخدامهايمكنالتيالأغراضالمتعددةالحد!ة

.استطلاعطائراتأوومقاتلات

القواتحجمتخفيضتم.اليومالمسلضالقوات

بريطانياحاربتوقدتنظيمها.اعيد(الحرببعدالمسلحة

فىخصوصاام،459عاممنذصغيرةحروبعدة

وحداتشاركتكما.الأقصىوالثرقظالأوسالشرق

منالفوكلاندجزراستعادةحملةفيالةواتجميعمن

المسلحةالقواتحاربتام،199وسنة.الأرجنتين

القواتمنجزءابوصفهاا-نملئالثانيةحربفيالبريطانية

للكويت.العراقغزوبعدالمتحالفة

الموسوعةفيصلةذاتمقالاذط

أيضاوالظر.البحريةجندي؟الجويةالقوات؟الجيش،البحرية:تشمل

التالية:المقالات

بيرناردلومونتحمري،القرم.حربالأكبرألفرد

جورج،مونكبةباالدإيرلتوس!،ألكحسدر

هوراشيو،نلسونالعلمينالضضنح!جماعات

حونالسيرهوكينز،هيربرتهوراشيوكتشنر،والإ(نجليزالبويرحر!

إيرل،هيجأوليفر،.كرومولادأنيةالحليجحرب

برسيفالأرشيبولدوافل،دوقاسارلمورو،ا!سبعأحسواتاحرب

درق،ولنجتونبريطانيا،سعركةا!"ولىالعالميةالحرب

لويسا!نتباتن،اك،نيةالعالميةالحرب
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الموفموععرعنا

الأربعالقوات

البحريةالقوات-أ

الخاصةالقوات-ب

المسلحةبالقواتالعاملون

الأفرادوعددالتجميد-أ

الضباطتدرب-!

والإدارةالتنظيم

البحريةالقوات

الحاصةالقوات-!

البريةالقوات-ج

والمعداتالاسلحة

البحريةالقوات-أ

الخاصةالقواتب

الريةالقوات-ج

البريةالقوات-ح

الجويةالقوات-د

المتطوعينالمجدي!تدريب-ج

المسلحةالقوات!ىالسماء-د

المسلحةالفرق-د

الحويةالقواتهـ-

الحويةالقوات-د

أ!يوماأهسلحةالقواتهـ

مديونمنأكثرقوامهاالهئديةالمسلحةالقوات

العالم.جيوش!أكبرأحد.وجيشهاوامرأةرجلالمليونورلغ

العددبهذاالهنداحتفاظبوجوبالهنودمنالكثيرويعتقد

منالعالمفىالأمكبرياتثانيةفهي،القواتمنالكبير

منالسابعةالدولةوهي،الصينبعدالسكانعددحيث

شواطئولهاقارةشبهإنها.العالمفىالمساحةحيث

وجويةبحريةمسؤولياتعاتقهاوعلى،طويلةوحدود

جزءابمنحهاتطالبوهى.كثيرةالعالميةومصالحها،كبيرة

قواتنشاطاتفىبحصةتطالبكماأنتاركتيكا،من

القواتأفرادوجميع.المتحدةالأمفىالسلامحفظ

وقواتها.المستمرةالعسكريةالخدمةفىمتطوعونالمسلحة

.الأوقاتمعظمحربىتأهبحالةفىالمسلحة

مناستقلالهامنذمراتعدةالحربالهنددخلت

ضدحروبأربعةخاضتفقد.ام479عامالإنجليز

،4791،4891،6591الأعوامفىالباكستانجارتها

فيالصينجارتهاضدحدوديةحرئاوخاضت.أم719

لحفظدوليةنشاطاتعدةفيوشماركت.أم629عام

اسملام.

الحكومةولقيت،مراتعدةللقلاقلالهندوتعرضت

فيمؤلسسةدولةالهندإن.المسلحةقواتهامنمساندة

الانحيازترفضفهيلذلكونتيجةالانحياز،عدمحركة

منيمنعهالمذلكولكن،الكبرىالقوىمعالسحكري

معداتهابمعظمتمدهاالتىالدولمعحميمةعلاقاتإقامة

الاربعينياتأوائلفىالهندمعبريطانياتاجرت.العسكرية

الاتحادصارثم،الميلاديالعشرينالقرنمنوالخمسينيات

أوائلمنذلهاتجاريشريكأكبر)سابقا(السوفييتي

بعضوفي.الميلاديالعشرينالقرنمنالسبعينيات

لها.محتملينأعداءوالصينالباكستانتعتبرفهىالأوقات

منكثيرنهجمعتمشيا-ام679عامفيالهندأعلنت

كمونصفخمسةمنالإقليميةمياههاتمديدعن-الدول

الهندأعلنتأم779عاموفىشواطئها،منكم22إلى

شعلقومااقتصاديةلغاياتإضافيةمائيةمناطقفيحقها

زادتلقدشواطئها.منكم037لمسافةالمياهفيبالصيد

لتحميالبحريةقواتهاوخاصةالمسلحةالقواتمسؤوليات

البحار.منالشاسعةالمساحات

الدخولأدنىمنالهندفيالسنويالفرددخليعتبر

جيشعليللحفاظفالحاجة،لذلكونتيجة.العالمفي

لكن،الامةعلىثقيلاعبئاتشكلالتسليحجيدحديت

الإنتاجزيادةتشجعسياسةاتبعتالمتعاقبةالهندحكومات

اعتمادهاوخفضت،العسكريةالمعداتأنواعلجميعالمحلى

الاستيراد.على

الدائمللسلامالترويجإلىالدفاعيةالهندسياسةتهدف

بناءإلىتهدفالوقتنفسوفيآسيا،شرقيجنوبفى

نإهجو!.أيتصدردعقوةلتشكلقويةدفاعقوات

الاعلىهوالقائدالجمهوريةرئيسيعتبرالهنددستور

الرئيسيةالمسؤوليةالوزراءمجلعي!ويمارس،المسلحةللقوات

فىالبرلمانأسئلةعلىالدفاعوزيرويجيب،الوطنىللدفاع

القواتعلىالدفاعوزيريسيطركما،كافةأمورالدفاع

المسلحةالقواتقادةخلالمنأعمالهاوينسقالمسلحة

وسياستهاالحكومةقراراتوينفذ،والجويةوالبحريةالبرية

موافقةالدفاعوزيرويطلب.المسلحةبالقواتالمتعلقة

الموازنة.علىالبرلمان

منأكثربهالمصرحالنظاميالجي!قعدديبلغ.الجيش

يضمإقلي!جيشيوجدذلكإلىوبالإضافةرجل،مليون

فرقتينمنالجيمشويتألف.وامرأةرجل061).00

،مشاةفرقة91و،واحدةآليةمشاةوفرقةمدرعتين

ألويةوثلاثةمستقلا،لواء41و،جبليةمشاةفرقةأوأ

.ميدانهندسةألويةوأربعة،جويدفاعألوية6و،مدفعية

طائراتويحويأم869عامالجيشطيرانتشكل

محلئا.مجمعةمروحية

منهاكلتحويقياداتخمسفىالبلادالجيمقنظم

الضباطويجند.فرعيةمناطقإلىمقسمةرئيسيةمناطق

فىالهنديةالعسكريةالكليةفىويتدربونالدائمةللخدمة

منإليهاالمحولونالمرشحونفيهايتدربكما،ديردون

ويسيطر،الفنيينالمنتسبينومنالوطنيالدفاعأكاديمية

ستةولديه،دلهىفيمقرهمنالجي!أركانرئيسعليها

رئيسية.أفرع

رجل،011).00عددهايبلغ.الجويةالقوات

جويا،سربا05منأكثرعلىموزعةطائرة008وتحوي

وصواريخجو-أرضبصوأريخمجهزاسربا3.منها
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الهنديةالمسلحةالقوات

عسكريباستعراضتقوم

يماير26يومدلهيفى

بيوماحتفالأعامكلمن

الجمهورية.

أساسعلىالجويةالقواتوزعتوقد.المدىقصيرة

هي:قياداتخمسفىووظيفيجغرافي

دلهيفىالغربيةوالقيادةأباداللهفيالمركزيةالقيادة

فيالجنوبيةوالقيادةجودبورفيالغربيةالجنوبيةوالقيادة

شيلونغ.فيالشرقيةوالقيادةترفاندوم

الابتدائيةالمدرسةفىالأساسىالطيرانتدريبينفذ

فيالجويةالكليةفىالمتقدموالتدريببدار،فيللطيران

علىللتدريبمدارستوجدكماأباد.حيدرفيدنديغال

وممرضي،الطيرانمدربىولتدريب،البريةالحرب

الصحة.

الأسطولهماأسطولانالبحريةفىيوجد.البحرية

حاملاتالبحريةولدى.الغربيوالأسطولالشرقى

ونووية،تقليديةوغواصاتوفرقاطاتومدمراتطائرات

للغواصاتالمضادةالفرقاطاتأحدثبعضولديها

أخرىاختصاصوسفنمسماندةسفنولديها.وللطائرات

وسفنا،وللتدريبوللإنزالللوقودحاملةسفناتشمل

لأعماقمساحيةمخططاتوتقدمالبحارتحوبللمساحة

العالمية.للمستوياتمطابقةالبحار

مختلفةبأنواعومزودةكبيرةطيرانقوةالبحريةولدى

البحريةالقواتأركانرئيسمكتبمقرإن.الطائراتمن

القيادة:هيبحريةقياداتثلاثعلىويسيو،دلهيفي

فيشاخاباتنامفيالشرقيةوالقيادة،بومبايومقرهاالغربية

أمنعنمسؤولةقيادةوتوجد.كوشينفيالجنوبيةوالقيادة

تشملالتيالوحيدةوهي،البنغالخلبجاكطالهنديةالجزر

ومقرهاوالبريةوالجويةالبحريةللقوارتالثلاز"الأفرع

بقائديلقببحريةضابطويرأسهاونيكوبار،أندمانجزيرتا

فيالهنديةالجزرأمنعنمعسؤولةالقيادةوه!+ه.الحامية

حولها،والاقتصاديةالإقليميةلمياه19وعن،خلئالبنغال

طائراتتقلع.الشرقىالجناحفىيةالبحمالممراتوعن

انستكوش،جزيرةبليرفيبورتقاء!ةمنالجوب!القوات

لتقديمجاهزةوهىالجزر،هذهفوقالدوريةبأعمالوتقوم

.الضرورةعندالجزروسكانالمدنيةإلملإدارةالمساعدات

ومنشآتبلير،بورتفيالسفنلهكيانة.جافميناءويوجد

ورركوبار.أندممانجزيرتيفيبحريةصيانة

تاريخيةنبذة

الهندتاريخفىبارزادوراالهنديةحةالمطالقواتأدت

حجماالحاليةالعسكريةلترتيباتجاءتوقد.الحربي

التيوللدروسللهند،البريطانيارركمبفضلوتنظيما

القاسية.أ)تجاربمنتعلموها

البريطانيالحكملأيامتاريخهيرجع.الهنديالجش

بعضيسميهاالتي-أم857عامال!فىثورةفقبلللهند.

-الاستقلالأجلمنحربأولالحا،نحمرالو،نتفيالهنود

فيفاسملطة.مختلفةجيو!قثلاثةالهنا-فىالإنجليزأنشأ

المساواةمفهوموشجعتجيشينأنشأتوبومبايمدراس

وعلىاخر.شيءكلقبلجنود،أنهمأىنحائهاجميعبين

الطقية،علىالبنغالجيشألمس!فف-!-لكمنالنقيض
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وشارك.شائعاالتمييزوكانالعليا،الطقةمنوأعضاؤه

تورةمنكجزءالضباطعلىالجنودتمردفيالبنغالجيش

باستثناءوبومايمدراسحيعشفيهايشاركولمام857

وحدتين.

منوبدلأأضمرد،العدالبنغالجيشتنظيمأعيد

ونبذالرجالبينوالتآخيالمساواةوفرضالفرصةا!شغلال

كذلكواستمرالمسابق،منجموذاأكثرأصبح،الطقية

وكانت.جمئمواقفهأطقيةاتحكما،ام476عامحتى

عر!أوطبقةمنسريةو!صل،الطبقاتجميعتحويالكتيبة

ومستوىوطبقةديانةمنالأنهاالسرايابقيةعنمفصولة

البقية.عنيختلف!

انسرايابينشديذاتنافساوالدينىالطبقيالتقسيمأثار

أخنافساهذاظهر.والمسالقاتالمبارياتخلالوالكتائب

تموقد.أ!باطااجتماعاتوديالوطنيةالمنالسباتفيجلئا

بعضأظهروقد.السمكريالوحدةشرفلمصلحةتوجيهه

ضباطهملخدمةالشخصيالتفانيفيمثالياتالرجال

عميقة.ومودةألوئاشعوراضباطهماوبادلهم،بهموالعناية

جيمز!كأيالإنجليزأسسهالذيالهنديالجيشرصارثم

بعيدصوأحصنهيلةالصوأالخدمةعلىمبنيةمحترفةقوةآخر،

الشعب.

وكانت.الجيعشمنالنوعهذاالهنديالبرلمانيكره

الإعنف،انحوموجهةالاستقلاأ!قبلالهندقادةسياسة

أع!،وأعماالإنجليزعنوألابتعاد،الأمةابتوحيدونادوا

أطبقاتالينأغوارتاوإزالةالطبقيةعلىوبالقضاء

العائلية.التقاليدعلىالمبنيةالسلطةوإلغاء،بالتدريج

عامالامشقلالعلىالهخدحصولوبعدلذلكونتيجة

لإزالةالجيشتنظملإعادةخطالاوضعتأم،479

الخدمةعلىمبنياللشعبجيشاواعتبارهمنه،الطبقية

لقد.معينةمناطقعلىالمقصورأضجنيداووقف!،القصيرة

ولكن،جديدةطبقاتمنجديدةوحداتأنشئت

السابقفيالإنجليزسماهمالصالحمنحازامازالتدريبها

والجميع،عدوانيوصفوهوالعسكريةالعناصر

إمبراطوريةأياموجدتصيغةوأنهبوجودهيعترف

الهخد.فيال!نجليز

لعضيحوياليومحتىالهنديالجيشمازال

متفوقةفئةأيديفيالحكمسلطاتزالتفما.التناقضات

وهي،الشعبصفوفبنأقليةتشك!!أنهارعماجتماعئا،

فقدولهذاأعمالها.فىناجحةولكنها،السياسةتحترفلا

للقيموحاميةالوطنيةللوحدةرمزاالهنودمنكثيراعتبرها

للسيطرةميلأيالجيشيظهرلم.والا!متقلالالديمقراطية

العالمدولمنكثيرفيحدثكماسعياسئا.البلادعلى

علىللمحافظةيستخدمالهنديالجيعقوصار،الثالث

والتخريبوالشغبالتطرفأعمالضدالمجتمعفىالسظام

يعتقدونالخبراءوغالبية.أ!طناحدزدداحلم!صانأيفى

احتمالهوالهندفيبانقلابالعس!صي!!قيامخص!!أن

الحكمعلىبالسيطرةقادتهإغراءتملووحتى،أطعايةضئيل

بصعوبةتتعلقكبيرةشمشاكلموانعسيواجهونفإنهم

علىتسيطرالمدنيةفالسلطاتولهذاالبلاد.ح!صم

تحكمدل!فىالاتحاديةوالحكومة،بفاعليةأحسكريينا

واسعة.وشسعبيةبدعموتتمتعالبلاد

التيالويقةكبيراعلىقلقاالهنودبعضأبدىأغد

ازدادتوقد،الاضطراباتفيللتدخ!!الحي!تىفيهادعى

للشدخلالعشرينالقرنمنأضمانينياتافيالجيعقدعوة

الجيشودعي.واسعةفوضىوعنفأعمالقعتوكلما

الواحد.أعاماشىمرة05-04بمعدأ!

العشرينالقرنمنأسشينياتارالحمسيمياتوممذ

وتم،للجيشمساعدةكقوةعسكريةشبهوحداتنظمت

التىللشغبالمثيرةالعناصرمعبالتعاملوكلفتتوسيعها

ليقضيللتدخلالجي!قواضطر.الشرطةإمكاناتعننتزيد

مشكلةوحدثت.العسكريةشبهأ!حداتافىتمردعلى

ولاياتعدةفيالتمركزعلىالجيشأجبرإذهـةحصوأأكثر

تمركزفقدكشمير،ولايةخاصوبشكل،طويلةلمددمعينة

لمئانضمامهاأم479عاممنذدائمةبصفةفيهاالجيش

الجيشويتمركز.إسلاميةأغلبيةذاتوهيبا!سستانإلى

.أم089عاممنذوالبنجابأسام:الأيتىفي

البريطانيةالبحريةمعملحقةكانت.الهنديةالبحرية

حتىالميلاديعشرالتاسعالقرنمطلعمنذ،طويلةلمدة

أجحريةاكانتعندما،الميلاديالعشرينأغرنامنتصف

اندلعتوعندما.الهنديالمحيطعلىتسيطرالبريطهانية

عامبومبايفيالملكيةالهنديةالبحريةداخلالثورة

بريطانياحكمبأنالمراقبينلبعضجلئابدافقدأم،469

قريبا.سينتهيللهند

وأنشئأم329عامتأسستالهنديةالجويةالقوات

.أم339عامجويسربأول

بمالبحرية،الجويةالقوات،تاريخ،الهند:أيضاانظر

الجيش.

شنعدىتدريباتلقواجنودجواالمئقولةالقوات

طريقعنالطائراتمنإنزالهمويمكنجوا،الهجوم

ويسمون،القتالميدانإلىترحيلهمأوالهبوطمظلات

الحربأثناءجواالمحمولةالفرقإنزاليتمااللظليين.أيضا

خطوطوتدميرالجعسورلتفجيرالعدوخطوطخلف!

تأخذماوكثيرا.والتعزيزاتوق!إلإمداداتالاتصالات

قتالفىمعهوتشتبك،غرةحينعلىالعدوالفرقهذه
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العدو.خطوطخلفأوالمعركةميدانفوقالطائراتمنبالمظلاتجواالمحمولةالقواتإسقاطيتم

عبواتالقواتهذهمنفردكلويحمل.بالأيديشرس

يدويةوقنابلورشاشئاآليةبندقيةتشملالمعداتمنثقيلة

لاسلكيا.واستقبالإرسالوجهازطبئاوصندوقا

جواالمحمولةالقواتوالألمانالحلفاءمنكلاستخدم

مشاةالألماناستخدمفقد،الثانيةالعالميةالحربفىبنجاح

لجزيرةاحتلالهمفيثمهولندافيام049عامأود!الجو

المظليينالمشغلوافقدالحلفاءأما.أم419عامكريت

المظلاتجنودهجماتبينونسقوا،كبيرةبكفاءة

الحلفاءقواتقادت.والبحريةوالأرضيةالجويةوالعمليات

ونورمنديا،صقليةمنكلفيالهجماتالمظليينمن

باستعادةجوأالمحمولةالقواتقامتالفلبينوفيوهولندا.

اليابانية.القواتمنكوريغدور

.الهبوطمظلةأيضا:انظر

فيالبريالحيوانانظر:.الثدييات،القوارص

)الثدييات(.العربيةالبلاد

البلادفيالبريالحيوانانظر:.الثدييات،القواصم

(.)الثدلماتالعربية

أم(.411-6501هـ،535-)457السنةقوام

الأصبهاني.الفضلبنمحمدبنإسماعيلالقاسمأبو

ابنعنهوحدثوطبقتهما،مندهوابنمردويهابنسمع

بغداد،إلىرحلوطبقتهما.المدينيموسىوأبوعساكر،

أهلوقدوةعصرهعلماءوأستاذوقتهإماموطوونيسابور.

الحديثفيحفظهعلىواحدغيرأثنى.زمانهفىالسنة

وكان،مجلس.053.نحوأملىوقد(،،لبالر!وعلمه

دلائلبموالترهيبالترغيب:مؤلفاتهمن.البديهةعلىيملى

فيالمعتمدالموفمح،،الجامع،الص!بحينشرح،النبوة

التفسير.

سلوكتحكمقواعدهيالساقطةالأجسادافوانين

أيةدونالأرضلممطحإلىبالسقوطله!سمحالذيالجسم

الأجسامقوانينالقوانينهذهتىحى.توقفهمعوقات

وحتىأرسطوزمنمنذ،يعتقدونالناسر،وءإن.الساقطة

جسمانأسقطإذاأنه،الميلادي.محشرالسادسالقرننهاية

فإن،اللحظةنفسوفيالارتفاعن!سمنالكآ!ةمختلفا

الإيطاليالعالملكنأولأ.بالأرضيرتطمالأثض!الجسم

التفكيرعلىرأيهوبنىهذا،صحةيعتفدي!شلمجاليليو

التالط:المنطقي

جنبإلىجنباالكتلةنفسلهماحجرانألعمقصإذا

التصقاالحجرينأنفلو.السرعةفيكلسمعايسقطانفإنهما

يأأيضا.السرعةبنفسالجسمهذايسقطأنألوجبمعا،

بهايسقطالتيالسرعةبنفصيىمطالمحفردالحجرأن

ملتصقين.حجريناكأالمكونالأثقلالجسم
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الأدقيةاالحر!ءع!اصطرالعمرالمعدأطبمعحرتسقطالساقطةالأجسام

اشرقاءال!صةأدسشعموبا،لجاذليةابسب!سقوطهاي!صدعدما

تصلارف!!ماالحمراءال!صةتقطعهاالتياطسافةمنأطولمسافةتقطهع

أ!صةالأنمو!اسسهاانتيالأفقيةاوالحر!صة.الوقتدمسدىالأرضإلى

الرأسية.سرعتهاعلىتؤترل!الزرقاء

القصئةوتح!صأجليو،جاأخرونعلماءخالفوقد

بإجراءام095عامحواشنظريتهأثبتأنهكيفالمتواترة

أ!يليوجاإدأغصةاتقوا!الشهير.المائلبيزابرجعندتجربة

!جيرةإحداهمامدفعقذيفتاومعهالبرجقمةإلىصعد

فوصلتا،اللحضةانفسشىمعاواسقطهما،صغيرةالأخرىوا

الزمنيالاختلافوكانتقريبا.الزمننفسفيالأرضإلى

وزنىبينالكبيرالفرقمعيتوافقولاصغيرابينهما

وصولزمنيلينالفرقهذاجاليليوأرجعولقد.القذيفت!ت

إجراءقصةأصدقتوسواءالهواء.مقاومةإلىالقذيفتين

يظللنتيجتهاتعليلهفإنلا،أمالتجرلةلهذهجاليليو

صحيحا.

عندما،أم065عابمفيإلانهائياالخلافيحسموأ3

أ!واءاأفرخإداانهثبتعندئذ،.الهوائيةالمضخةاخترعت

اللحظةنفسعندبداخلهاوأسقط،طويلةأنبوبةداخل

إلىيصلاحتىمعايسقطانفإنهما،معدنيةوعملةريشة

ناحيةالأجسامتجذبالتيالقوةوتسمى.الأنبوبةقاع

الجاذبية.ان!:.الجادبيةال!رض

الأجسامكلعلىتؤثرهذهالجاذبيةقوةأنوجدولقد

وأأحجامهاأوأشكالهاعنالنظربغض،الكيفيةبنفص

ثمومنمركزها،ناحيةالأجسامتجذبفالأرضكثافتها.

تلكإلىمتجهمستقيمخطفيتسقطالأجسامكلفإن

ي!صنو،أسفلعليهنطلقالذيهوالاتجاهوهذا،النقطة

ساكنة.مياهسطحعلىتماماعموديا

فىنأخذ،الساقطةالأجساماقواليندراسةوعند

أثناءالجسميقطعهاالتىالمسا!ةالأولأشياء:ثلاثةالاعتبار

سصعةأولسلجمالاتجاه!السرعةأضانيوا،سقوطه

أثناءسرعتهمعدلأيالجسمتسارعأثوالثا،الجسم

الثلاثللكمياتنرمزوسوف.الحركةانظر:.السقوط

التوألي.على%،ع،ف:بالحروفالسابقة

تزدادسرعتهفإنحرا،سقوطايسقصأجسماتركناإذا

الساقطةللأجسامالأو!أسقانوناوينص.سقوطهامتدكلما

جميعتعسقطفقط،الأرضاجذبتأثيرتحتألهعلى

حركتهاالأجساملدأتإذاوعليه.التسارعبمفسالأجسام

تسقطفإنها،المعدلبنفص!سرعتهاوازدادت،س!صنمن

أصسرعة.ابنفس

الهواء،فيمتباينةأجسامتسقطعندما،الواقعوفى

يقاومالهواءلأنذلك،مختلفةلسرعاتتسقطفإنها

تأثيرتحتساقطةتكونلاأنهاأيالساقطهة،الأجسام

ورقتينبإسقاطالمقاومةأثراختبارويم!ضك.فقطالجاذبية

علسمضغوطةوالأخرى،مفرودةإحداهما،جريدةمن

فإنولذلكالوزننفسالورقتينمنف!ول.كرةشكل

وليسالشكلفرقأنبجلاءتوضحسقوطهماملاحضهآ

تسقطالتيالسرعةاختلافيسببأسذياهوالكتلةفرق

المتباينة.الأجسامابها

ثانية.أيفيأضسارعاقيمةنفسأسساقصأاوأطجسما

سقوطهيوصفبل،فجائيةبدفعاتسرعتهيزيدلافهو

كانتإذاصحيحوهذا.التسارعمنتظمةحركةبأنه

وتزيد.الجسمعلىالمؤثرةالوحيدةالقوةهيالجاذبية

منمبتدئايسقطجسمعلىالمؤثرةالجاذبيةلمسرعة

قدربنفسالعسقوط،زمنمنثانيةكلفي،سكون

معدنهةجمملة

،لا!لإ7!

!س!

ئمه!مكا!ع

!-لا-!لداكه

لازوإ/يحد

لا"،أحدة

بمحد*لافيتين

لعدكلألث

كاثوإفي

المظرلعضاصسرعةابنفستسقطالفراغفيبحريةالساقطةالأجسام

قدالهواء!ىالساقطةالأجساماأنعير.ا!زلىواوالمنمعلالحح!عر

المحتلفةالأشكالذاتالأشياءهذهلأدوذلكمختلمة،لسرعاتترل

الهواء.مقاومةمنمحتلفةمقاديرسقوطهاعدتصاد!

المقطوعةالرأسيةآ7

-*--ب-ابر--أ

111-7إا---،إا"%

ا*

بخإ
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ثانيةأولنهايةفىاكتسبهاقدالجسميكونالتيالسرعة

خطعلىالسكونمنساقطجسموسرعة.سقوطهمن

فيمتر8.9ثانيةأولنهايةعندتكون04عرض

الثانيةفيمتر89.بمعدلتزدادسرعتهفإنولذا،الثانية

الجسمتسارعإنويقال.السقوطزمنمنثانيةلكل

الذيالرقمهووهذاالثانيةفىالثانيةفيمتر8.9

.الحساباتمعظمفىيستخدم

الأولى:الثانيةنهايةفي

الثانية.فيم8.9=9(8.اسمكون،(+1)صفر-ع

الثانية:الثانيةنهايةفى

الثانية.فيأم6.9-8.9()8.9+-ع

الثالثة:الثانيةنهايةفي

الثانية.فيم.492-8.9(أ+)6.9-ع

الرابعة:الثانيةنهايةفى

الثانية.فيم.293=8.9(.92+)4-ع

عندساقطجسملصرعةلحسابالبسيطةوالصيغة

التيالثوانيعددضربحاصل،إذن،هيثانيةأينهاية

فىالثانيةفىمتر8.9فيمضروباالجسمسقوطاستغرقها

الثانية.

يسقطهاالتىالمسافةلحساببسيطةصيغةأيضاوهناك

أوجدالمسافةهذهعلىوللحصول.معينةثانيةفيجسم

الأولىالثانيةفيالجسميسقطهاالتىالمسافةضربحاصل

ولأن.منهواحدالعددطرحبعدالثوانىعددضعففي

فإنمتر،9.4دائماهىالأولىالثانيةفياسمقوطمسافة

:تكونالثالثةالثانيةفيالسقوطمسافة

.م5.42=ا،1)2*3(-9.43

هي:الرابعةالثانيةفىالسقوطومسافة

.م3.34-،أ(-أ)2*4*9.4

إلىمعطاةثانيةأيفيالمقطوعةالمسافةولإضافة

الحصوليمكنك،السابقةالثوانيفىالمقطوعةالمسافات

فمثلا،.الثانيةتلكنهايةفيالمقطوعةالكليةالمسافةعلى

كليةمسافةالثالثةالثانيةنهايةفيسقطقدالجسميكون

أنهونلاحظم.1.44أي،24ا+ه7.4+9.4قدرها

.3.4*3*9الصورةعلى1.44العددكتابةيمكن

الثانيةنهايةفىالمقطوعةالكليةالمسافةكتابةويمكن

متر.4.4*4*9الصورةعلى.م.478وهى،الرابعة

نأعلىتنص!مختصرةصيغةعلىحصلنافقدإذن

معينزمنفيساقطجسميقطعهاالتيالكليةالمسافة

مقيساالزمنمربعفى.94العددضربحاصلهي

بالثانية.

معادلاتصورةفىالسابقةالقوانينصياغةويمكننا

يلى:كما

8.9*ن.ع-:هىثانيةنأنقضاءبعدالجسمسرعة

هى:نا!اررز.خلالالمقطوعةوالمسافة

(1ن-)2*9.4-أ(ن-)2*(128،)ف-

هي:نالثانيةنهايةفيالم!طوعةالكليةوالمسافة

2.ن*9.4-2ن289()-ف

علىمقصورةغيرالمعادلاتهذهصحةأنوالوأقع

يتحركجسمأيلتشملتمتدوإنما،اساقطةالأجسام

فيالثانيةفيمتر8.9استبدالويم!ن.منتظمبتسارع

نستطئثتابةوعندئذبر،آخرتمسارعبأيالثانية

2.دب2/1-ف،ن!-ع:عموءيةد!رالأالمعادلات

القسوةضدالأطفالتح!قوانينالأ!اثقوالين

منقدرالهموتؤمن،الاستغلالووالإ"لمالوالجرائم

مصالحلحمايةقوانينالبلدانمع!مولد!ظ.التعليم

.الأطفال

لاخر.قطرمنالدائمللعمل،نونيةالق!السنتختلف

دونالأطفاليعملأنالقوانينكأخالأقطاربعضففى

عشرةالثالثةبينهممنيعملأنتمهلحكما،عشرةالثالثة

منلأكثرأوالدرأسةمعاعاتاثناءفىعش!رةوالخامسة

الدراسة.وقتظإق-حارجيومياساعتين

للطفلالعامةالصحةقوانين!-يدةأقطارأجازت

المملكةفىالمصانعقانونزيقضى.م!،ملتهوضبطت

الأطفالعلىطبيكشفلماجراءاتالسمبيلعلىالمتحدة

سنويا،الكشفتكرارمع،بالمصنع(بالعملالتحاقهمعند

الرشمد.سن،بلإلطفلحتىوذلك

علىالإجباريللتعليمأدنىحداالدولءسظموتفرض

لعامالبريطانيالتعليمقانونوقضيإذلمين،العاصالأطفال

تعليماأوعاما،تعليماالطفلقىقيبأنمثلا"،،4491

،7391عاموفي.عشرةالخامسةسنحتىمناسبا،خاصا

عاما.61إلىألىتامذهالدولةرفعت

أنه:علىالأوروبيةالبلادفيالقوأنينمعظمتنصر!كما

منشكلأيمارسإذاللعقوبةنف!!هالشضخصيعرض

مشروباتأوتبغاباعهمأو،الأطفالعلى-ةالقسمأشكال

أنفسهمالأطفالأموروأولياءآباءيعرض!!كص،.مسكرة

أطفالهم.أه!!لواإذاللعقوبة

فى،الأطفاللحقوقالمتحدةالامميثاؤ،إجازةتمت

حقبينالميثاقبنودوتتراوح.أم989نوفمبم.02

الفكر،حريةفىوحقهم،ارائهمءناخعبيرافيالأطفال

التمتعفىوحقهم،الأذىمنالحمادؤفيوحقهم

جيد.معيعث!بمستوى

معاملةسوء،أطفال،الأحداثرعالي"أيض!،:انظر

.الأحداثجنوح؟الأطفالتليل؟الأطفال



الاختبارقوانين804

البرلمادمشهامحددةدينيةقوانينالا!ختيارقوالين

القوانينهدهكانتوقد.الاسمبهداوعرفتالإنجليزي

إنجلتراكنيسةيتبعودلاالذي!الأشحاصالإبقاءتهدف

كانوقد.الرسميةوالوظائفأصمعلطةاخارجوتعاليمها،

،أم661لعاماللؤسسةقانونهو:القوالينهذهأهمأحد

يعلنواأنالقضاةجميععلىيجبأنهعلىدصوالذي

اشباكأأتحداسرايسمىماأءايتماهوأنللملكالتامولاءهم

أ!اءإ،ختباراقانو!وأما.الإنجليزيةالكنيسةلتعاليمطبقا

منصسايتسلممنأح!!ذاتهاالأمورعلىلصفقدأم،673

فيالاختبارقوان!تبكافةأخيراالعم!!اوقف!وقدرسميا.

.أم882عامبريطانيا

شينىأجريماأاانبرلمانشرعهاقوان!تالإكراهقوالين

البريصانيةالإدارةسلطاتلتقويةالميلاديالتا!ععشرالقرن

حفصأقانونإلىتحديداالكلمةوتشيرأيرلندا.جمهوريةفى

أيفئااتستخدأ!صمها.أم833عامصدرالذيالسلام

شر:طهأحدهـفيهايت!ضاكتيالقوان!تمنكيرهإلىللإشارة

أغترةمباشردامح!صمةاامااهتهممثو!تعطهيلوهو،الرئيسية

هداسمياأ623عاممندأ،.اعتقابعدأ!قتامن

التحفظ.ال!جراء

القوانينأولعشرالاثنيالألواحقوانين

عشراثنيعلىالقوان!تهذهكتبتوقد،المكتوبةالروطلية

حيث،الرومانيةالمح!سمةفيالمتحدثمنصةإلىمثبتةلوحا

أغوانيناهذهكانتوقد.المهمةالأمورمناقشةتدوركانت

مالى.اشوأصنللمواالخاصةالحقوقعليهاتقومالتيالأسس

اقصيةمتلالقانونيةالإجراءاتتتناولالقوانينوكانت

القوان!تتلكمخالفةعلىوالعقوبةالبناءوقوانينوالحيازة

المئهمةبهذهقاموقد.م.ق045و451عامىفي

بنىوقدا!(.رجاعشرةمنمحون)مجلسالدسيمفيرس

الرومانيةوالجنائيةالمدنيةالقوانينعلىأغوانيناتلكالمجلص

تطبقالقوان!توكانت،الدينيةالعاداتعلىوأيضا،السابقة

حتىأصلملأ!ضبتوقد،المواطنينكلعلىبالتساوي

ذمرتوقد.القانونيةحقوقهممعرفةالجمهورعامةيستطيع

كبيرةأجزاءولكن،.مت093مشةحواليالأصليةالألواح

ال!شابأعمالفيالضياعمنحفظهتقدالقوانينمن

قلب.ظهرعنيحفظونهاكانواالذيناشومان

أصدرهاتوا!!عدةالإنجلدزيةالبحريةقوانين

زح!ان،اطيلادياعشراسمابعالقرنفىالإنجليزيالبرلمان

عاموفى.الإنجليزيةالتجارةحمايةالقوانينهذهمنالغرض

إلىالحوتزيتامستيراديحوقانوناالبرلمانأقربمأ456

إنجليز.لحارةيقودهالاسفنعلىاوإنجلترا،

الذي،الأولالبحريةقانونباسمأغانوناويعرف

ضدموجهاوكان.أم6ءأعامفىايبرلمانأصدره

بمعظميحظونكانواالذينالأمالىواالإنجليزيةالمستعمرات

اشعترطوقدوأوروبا.الغربيةأعمدالجزرالمحمولةالتجارة

إنجلترا،إلىأجنبيةبلادمنمنتجاتأيشحنعدمأعانونا

قانونيطبقولمإنجليز.بحارةيقودهاإنجليزيةسف!علىإلأ

صارمة.بدرحةأ!الأراأجحريةا

ونتيجة،المستعمراتمعتجارتهمفيالهوأصديوناستمر

فيأخرىتجاريةقوانينالإنجليزيالبرلمانسنفقد،أسدلك

عامقانونواشترط،أم672و،أم663و،أم066أعوام

منالتبغضعحناتجميعإحضاروجوبأم066

إنجلترا.إلىالمستعمرات

نأ(الثانيالبحرية)قالونأم663عامقانونأوضح

إنجلتراإلىالمستعمراتتستوردهاأحسبالتيجمئاتحضر

شحنوجوبيشترطقانونصدرأم672عامشكطأول!.

إلىأمريكيةولايةمنمرورهاقب!!لآأرإنجلتراإلىأصسلعا

.أخرى

تجارةتقيدقانونا،92صدرأم761عاموقبلى

يحظرواحداقانوناالقوانينهذهشملتوقد.المستعمرات

الأمريكيونعارضوقدوالسكر.السكردلساستيراد

أحدالمعارضةهذهكانتو.بشدةالتجارةعلىالقيود

ألغىأم984عاموفي.الأمريكيةللثورةالرئيسيةالأممباب

البحرية.أغوانيناجميعأجريطانياالبرلمان

مستخدمةكانتتوانينمجموعةيريهون!افي

هذهوضعتولقد.الأولىالعصهحورمندأطعشائرأيرأسدافي

علىالقوانينهذهمعظمبنيت.طويلوقتمنذالقوان!ت

عليهميطلقكانكما-البريهونالمحام!توآراء،أحكام

يتبعونالقضايا،علىحكمهمفيالبريهونوكانوقتئذ.

منعشيرةلكلوكاناسمابقة،القضايافيالبريهونأحكام

بها.الخاصةالفوانينال!يرلنديةالبريهونعشائر

البريهونقوانينمجموعاتمنمجموعتينأكثرإن

القانونمعتتعاملالتيموراسنخوسمجموعةهما:أهمية

القانونمعتتعاملالتيأكطيلكتابومجموعةالمدني

العشائروضعتعندمابريهونقوانيتأهملتوقد،الجنائى

.الميلاديعشرالسالغالقرنأوائلفىلهاحدا

القوانينمنمجموعةالعادلةالئجارةقوالين

أدنىحدايحددواأنالبضائعموزعيأولمنتجيأتاحت

تبيعالتيأعبرىاالمحلاتيمنعونبحيثالبئ!لسعر

بدأ.الأخرىالمحلاتمنبأرخصتبيعأنمنبالتجزئة

فيمااتبعتهاثم،المتحدةالولاياتفيالقوانينهذهسريان



904الهاربالرقيققوانين

تنفيذهاأصبححيثالكبرىأصناعيةأالدولمعظمبعد

البئ.سعرأوالسعرثباتعلىالمحافظةباسميعرف

التجاريةالمعاملاتفيالعادلةالتجارةتشريعيكنلم

تلكحاولتحيث،المتحدةالولاياتمحاكمفيمقبولا

مثلبأنالقضاةبعضأفتى.آثارهتقليصبانتظامالمحاكم

الأبوابمنالاحتكاراتتسفلدخولالقوانينهذه

تزايدلمكافحةشيرمانلمرسومانتهاكايعدكا،الخلفية

.م0981لعامال!مناء

المحافظةنظامتقلصالعشرينالقرنثلاثينياتأوائلفى

إلىالولاياتداخلالمعاملاتجميعفيالسعرثباتعلى

لتنفيذسلطةأيللمنتجينيكنولمللسعر.اقتراحمجرد

فيالعظيمالكمسادفترةخلالولكن.المقترحالبيعسعر

أمريكا،فيالميلاديالعشرينالقرنثلاثينياتأوائل

محليتشريعإصدارإلىولاية48ادمن54اضطرت

وكان،التجاريةالمعاملاتفىالعادلةالتجارةلنظاممحدود

الإفلاسمنالصمغيرةالمحلاتأصعحابحمايةالهدف

.التام

بالمملكةالبيعسعرثباتعلىالمحافظةنظامانتشر

اتحاداتومتابعةبتنفيذ،العشرينالقرنأوائلفيالمشحدة

التجارةانينقوواعتبرت.العامالرأيمنوبتأييدالعمال

علىللمحافظةوسيلةأضجاريةأالمعاملاتفيالعادلة

الثانيةالعالميةالحرببعدول!شرفعها.لاالأسعارانخفاض

نظماستخدامبعدالاتجاهاتتغيرتام(ا-459)939

الأوروبيةالدولمعظمتخلتحيثتقدما.أكثرتسويقية

لمشينياتفيبالتجزئةالبيعسعرثباتعلىالحفاظنظامص!

عامالمتحدةالولاياتعنهوتخلت.الميلاديالعشرينالقرن

حيث،السلعلبعضامعتثناءاتفهناكذلكومع.ام759

بالنسبةالبيعسعرلباتعلىمثلا،المتحدةالمملكةأبقت

.الميلاديالعشرينالقرنإلىفقطللكتاب

البرية،الحيواناتلحمايةقوانينالصيدتئظيمقوالين

.الحيواناتبصجدللناستسمحالتيالظروفبتنطموذلك

الحيواناتنوعالصيدقوانينتنظم،عديدةبلدانوفي

منالأراضيملاكأيضاالقوانينتحميوعددها.المصيدة

أصحابها.إذندونالمصيدةالبريةحيواناتهمايخسرواأن

منتصمادالتيالبريةالحيواناتكلصيدالمصطلحيشمل

اشياضة.أوالطعامأجل

الحيوأناتلمعظمفإنالصيد،حمايةقوانينظلوفي

موسمهانتهاءبعدالحيواناتصيدويعدقنص،موسم

الصيدنهايةمومممايتوافق.القانونعليهايعاقبمخالفة

الخالفاتتشمل.للحيوانالدوريالتكاثرمالترةعامة

الرخصةبدونوالصيدوالتسميمالفخاخنصب:الأخرى

،البلدانمنكثيرفيالقانونيمغع.المنهحروريةالشهادةأو

فىحبسهاأو،البريةالطورأنواعمرعكثيرقتلمنالناس

بعضصيدأيضاالقوانينتنظمبيفر!ا.أتخذأو،أقفاص

.،ال!خريلطيورا

يملكونالصيدمراقبيفإن،هذهال!ميدنوانينظلوفي

رخصةبدوناصطادواأنهميظنمز"جعقلتفتالسلطة

السلطةلديهمأن.كماموسمهكأيرفىلىالصبأوقتلوا

.الصميادونهؤلاءعليهحصسلص!دأيلمصادرة

.لصيا.ا:يض!ألظرا

،جستنيانأنظر:.مجموعةاق،جستئياقوائين

مدونة.

بريطانيافيبهايعملكانمقالشرادنيوبقوالين

عشرالتاسعالقرنومنتصف!شرات،مسالقرنبين

تدعىوالتي،الصغيرةالحبوبأسكل،رلضبطالميلادي

تصديربريطانيافيالأولىالحبوبقوانينمنعت.الذرة

الأراضىأبئاللاكعشرالسادسالقرنوفر؟.الحبوب

جدأ.متدنحدإلىالأسعارما!!بطتإذاالحبوربتصدير

الميلاديعشرالثامنالقرنفيالس!شانىلىدنماأنوبعد

كبيرحدإلىالأسعارارتفعتماإذاالحبوباستيرادأبيح

جدا.

تطورتعشر،التاسعالقرنمنالثلا.ثينياتوفي

التجارةلمقترحاتالتأييدوتزايدبر.يطانيا،فيالمصانع

فقدوقد.سميثآدمالاقتصاديإليهادء،التىالحرة

رابطةوأرادت.البرلمانفياف،ييدالأراة!يملاك

المصانعملاكمنجماعةوهيبالحبملقاوونالمناهضين

نأيمكنحتىوذلكالقانونمذا1يلغىأ)ط،والعمال

الحبوبقوانينالبرلمانألغى/مععرا.أرخصالخبزيصبح

الأغذيةاستيرادتزايدالحينذلكومنذ.ام684في

البم-يطانية.الزراعةوتدهورت

.روبرتلسيرا،بيل:أيضاانظر

بابلانظر:.مجموعةدنمورابي،قوائين

.حمورايالقدء"(بمالباطية)الل!!براطورية

العبيدلإعادةسنتالهاربالرقدقاقواندن

مادةخولتفقد.أخرىإلىأاصيكيةولايةأي!منالفارين

الرقيقإعادةام787لعامستنورث!إقليمقانونفي

وافقأم397عاموفيالحر.نوزوست!!ليممنالهارب

سمحالذيالهاربالرقيققانونصتملىالأاكريكيالكونجرس

أمامملكيتهمإثباتتقديمبمجردعبيد.همباستعادةللملاك

الرقيقوإعادةللقبضأمرذلكبعد!ستصدروكان.قاض
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الحرتأوبمحلفينالمحاكمفيلهميسمحلمالذينالهارب

كانالقانونهذاعلىوبناء.لصالحهمبينةتقديمفى

ويؤخذونالشمالمنالأحرارالسودبعضأحيانايخطف

الولاياتبعضأصدرتأصسبباولهذا.الجنوبشيرقيقا

أ!ارب.االرقيقإعادةفىالمساعدةبعدمأمراالشمالية

علىشديدةعقولاتأم085عامتسويةفرضت

يتدخلونأوأ!رو!اعلىالرقية!يساعدونالذين

قوال!تأجةالشماأصلاياتابعضوأصدرتلاستعادتهما.

والمناووتالولايةموظفيأحيانامنعتالتيالشخصيةالحرية

.الهاربالرقي!تبقوانينالالتزاممنالمحلية

باللاتينيةكتبتقوانينمجموعةالصاليةالثوالدن

دأالمؤرخونيعتقد.الألمانيةوالمناهجالتقاليدعلىوتأسست

ملككلوفيسالملكعهدفيوضعتقدالصاليةالقوانين

علىا(صاليةالقوان!-بعضواحتوت.الصاليينالفرنجة

الأشخاصصتأ!لأقرباءءتداشتىالماديةالعقولاتمنقائ!ة

أ!لإهانة.يتعرضونايحرجونأويقتلونالذينالأحرار

خلاأ!فرنساتاريخفىمه!ارادرالصاليةالقوانينأدت

فيليبأبناءآخرتوشيفلقدبمالميلاديعشرالرابعالقرن

وأغد،للعرشسلالتهمنذكراورسايتركأندونالرابع

ليمنعواالصاليةالشريعةقوانيتالفرنسيونالمحاموناستخدم

فرنسا.عرلقعلىالحصولمنإنجلتراملكالثالثإدوارد

اعتمدالرائ.فيليبلأختابناالثالثإدواردكان

،امرأةخلالمنل!يورثالعردقأنحجةعلىالفرنسيون

الأرضرأنعلىنصتقدالصاليةالشريعةفإنوبالفعل

.امرأةترثهاأنيمكنلاأجةالصا

اشابعفيليبأخابنالسادسبفيليبالفرنسيوناعترف

أصيةالصاالقوانينفإنلذلكونتيجةفرنسا،علىملكا

امرأةخلالمننسبهيتصلمنأوامرأةأيأنتعنيصارت

ملكية.سلطةيرثأنلهلايحق

)الطمالسمكصناعةانظر:.السمكصيدقوائين

(.الحكو!ية

منالناستحميقوانينالعرقيةالعلاقاىقوالين

بعضفيالقوانينهذهوتعرف،العرقأساسعلىالتمييز

أسقوانيناهذهوتحميالعنمري،التمييزقوانينباسمالبلاد

بسببأسم!شاأوأ!ظيفةامنحرمانهممنالأشخاص

غيرهماأوالمهاجرينمساعدةكذلكبهايرادوقد.العرق

بعضعلىبعضهمالتعرفعلى،ال!قلياتجماعاتمن

أفضل.بصورة

فيأم659لعامالعرقيةالعلاقاتقانونودنص

،العنصريالتمييزأوجهبعضتحريمعلىالمتحدةالمملكة

قامالذي،العرقيةالعلاقاتمجلسإنشاءعلىنصوقد

قانونونص.العنصريأضمييزاضدالشكاوىببحث

لجنةتشكيلعلىام689لعامالعرقيةالعلاقات

علاقاتإرساءعلىعملتاكتى،الجماعيةالعلاقات

المهاجرين،ومجموعاتالرئيسيينالسكانبينجيدة

إنشاءعلى7691لعامالعرقيةالعلاقاتقانونونص

منمقاضاةاللجنةهذهوبمقدور،العرقيةأ!سماواةالجنة

تسعىأنهاكماللتمييز،المناهضةالقوانينيخالف

التىالختلفةالعرقيةالجماعاتبينجيدةعلاقاتلإرساء

بريطانيا.فيتق!ن

التمييزقانونأستراليافيالكومنوأثبرلمانوأقر

لعلاقاتلجنةبتشكيليقضيوهوأم،759فيالعنصري

قوانينقوةمثلفيليستالقانونهذاومواد،الجماعات

.المتحدةالممل!صة

وأالعرقىللتمييزمناهضةقوانينعديدةأخرىولدوأ!

الجماعاتبينجيدةعلاقاتإرساءعلىتعططأ!،أسدينىا

المحتلفة.أضقافيةا

حرمفقدجميعا،أغوانيناهذهالإسلامسبقوقد

ووضعجميعا،الناسبينوساوىصورها،بشتىالعنصرية

التقوىمنأساسعلىبينهمللمفاضلةربانيامنهاجا

منخلقناكمإناالناسأيهايا):تعالىقال.الصالحوالعول

عندأكرمكمإنلتعارفواوقبائلشعوباوجعلناكموأننىذكر

.13:الححراتخبير!عليماللهإنأتقاكمالله

والإعاناتالمساعداتدتقديموضعتالفقراءقوالين

هذهمثلإلىالحاجةفإناليومأمابريطانيا.فيللفقراء

الوطنيةالتأميناتمشروممطوجودظلفيتقلصتاللإعانة

انظر:.الرفاهيةدولةمظاهرمنوكلاهما.والمعاشات

تاريخ.،المتحدةالمملكة

والأديرةالكنائسكانتالوسطىالعصوروفي

وفي.والمسنينللفقراءإعاناتتقدمالخيريةوالمؤسسات

منالعديدالبرلمانأجازالميلاديعشرالسابعالقرنأواخر

المحليةالسلطاتألزمتالتيأغقراءباالخاصةالقوانين

ما106عامفقانونالفقراء.تجاهبواجباتهابالاضطلاع

يسمونكانواوالذين-الإقليميةالدوائرفيالمسؤولينألزم

للعاطلينالعمللتوفيراللازمةالموادلشراء-الفقراءمراقبي

عملودورمبراتببناءالسلطهاتوقامت.مقاطعاتهمفي

للفقراء.العم!!لتوفير

عامالمعدلالفقراءفانونالبريطانيالبرلمانوأجاز

الفقراءقانونلجنةالبرلمانأنشأوبموجبه،أم834

مقاطعةكلعنمسؤولةأومياءمجالسوا!شحدث

عاموفىللفقراء.خارجيةإعاناتوتقديمالعملدورلإدارة



مسؤوليةووضعالأوصياء،مجالسالبرلمانألغىأم039

.والمدنالأقاليممجالسأيديفيالفقراءإعانة

-أ)939الثانيةالعالميةالحرببعدمافترةوفي

للتأميناتوزأرةالعمالحزبحكومةأنشأتام(459

مساعدةومجالسالتقاعديةللمعاشاتووزارةالوطنية

الفقرلمكافحةخصيصاالمؤسساتهذهوصممت.وطنية

والضمانالصحةوزارةوتولت.القوميالمستوىعلى

هذهمهامجميعام689عامأنشئتالتيالاجتماعى

.المؤسسات

أنصبةخصمصقدالمسل!نمالبيتفإنالإسلاموفي

التيالزكاةفريضةعنفضلا،والمساكينللفقراءمعلومة

خصصتكماالأغنياء.أموالفيللفقراءشرعيحقهي

للإنفاقرسميةهيئاتالحاضرالعصرفىالإسلاميةالدول

عنفضلاوغيرهالاجتماعىالضمانمثلالفقراءعلى

المسلمينالإسلامحثكماالمساجد.فيالزكاةصناديق

عليهموالإنفاقالفقراءبرعايةالاغنياءتحكفلأنعلى

رمضانكشهرالديخيةالمناسباتفيخاصةوبصفة

التكافلأنواعمننوعذلكأنباعتبارأحيدينوا

الاجتماعي.

البرلمانسنهاقوانينخسةالقسريةالقوالين

عليهاواعترض،ام477عامأوائلفيالبريطاني

هذهمنبأربعةقصدوقد.بشدةأمريكافيالمستوطنون

الذيالشايلإتلافهمماساشومميتسأهاليعقابالقوانين

وتعزيز،أم773ديسمبرفيبوسطنميناءفيبهألقوا

تىبوسطنانظر:.ماساشولم!يتسفيابىهـيطانيةالسلطة

القوانينباسمأيضاالقوانينهذهعرفتوقد.بارتي

القهرية.

بوسطن،ميناءلائحةويدعى،قانونأولقضى

يظهرحينالقانونهذايلغىأنعلى.بوسطنميناءبإغلاق

البريطانية.للسلطةاللائقالاحترامبوسطنأهالي

وأضابطأيإرسالإمكانعلىالثانيالقانوننص

إلىالقتلبتهمةاعتقالهتمالبريطانيةللحكومةتابعجندي

لمحاكمته.بريطانيا

كما،ماساشوسيتسصكبتغييرالثالثالقانونوقضى

فيالاجتماعاتومنع،التاجيعينهمجلسبإنشاءقضى

حالاتعداالحاكممنترخيصعلىالحصولدونالمدينة

الموظفين.انتخاب

المستعمراتأهاليعلىفرضفقدالرابعالقانونأما

البريطانيين.الجنود(وإسكان)إطعامإيواء

المدعوالخامسالقانونأنخطأالأمريكيوناعتقد

نأوالحقيقة.العقاببابمنأيضاكان،كويبكقانون

411المصانعقوانين

أوهايو،ن!حتىجنوباكويبكمقاءلعةوسعالقانونهذا

المقاطعة.فيالكاثوليكللرومانالعبادةحريةومنح

توحيدفيمهماعاملالمرفوضةأغوانيناوكانت

رغبواالذينالبريطانيونفالقادة.عثمرةثالضل!المستعمرات

ساقواقدأنهموجدوا،واحدةمرةمست!ابعقامجردفي

.الحربإلىعماياالمستعمراتجميع

.القاريالكونجرس،الأمريكيةالثورة)أيضاان!

المصانععماللحمايةقوأنينلحالمصابقوالين

،أم619عامالمادرالمصانعقانونيشحل.البريطانية

العملأحوألكل،السابقةالمصانعقوأنير،م!خلحلوالذي

ويحدد،للعمالةالمتزاحمالتشغيليمنعؤ!و.المصانعفي

كافية،وإضاءةكافيةتهويةوليشترط،للفيافةممستويات

ويطلب.م61العملالمصئأثناءحرارةدر%4تكونوأن

السلامةاحتياطاتيتخذواأنال!!لأص!خابمنأيضا

القانونويحدد.الطيةبالخدمات!كلمانعهميزودواوأن

فتراتتحديدعلىويؤكدبها،جالمسمم،العملساعات

يوميا.والطعاءللراحة

العملأثناءوالسلامةالصحةأقانونعلىالموا!نةتمت

للصحةالأمانشروطتنلإملإعادةام749لعام

بتطويروالسلامةالصحةلجنةقيامالقانوذأقر.والسلامة

أعضاءويمثل.والسلامةالصحةلتأمإت!مياساتوتنفيذ

والسلطاتالعمالونقاباتالروحلأصحى،باللجنة

المحلإؤ.الحكومية

والسلامة،للصحةالتنفيذيالجهازعر،الاجنةتشرف

منليتأكدالعملأماكنعلىالت!حقينظمالذيوهو

نأالمفتشينسلطةومن.للعمال"مةوالس!الأصنمستويات

لعمالهم،الحمايةمستوياتبتحسينالعمل،أصحابيأمروا

طرقفىالخبراءنصائحالعملإ؟صحابيقدمواوأن

الأعمالرجالالمفتشونهؤلاءيش!جع.السلاهسةتحسين

وسلامةأمنلجانوتشكيلوسلامةأمن2نمفيموتعيينعلى

بمعرفتهم.

عشرالثامنالقرنفيالصناعيةالثوهـةبدأتعندما

العمالعملشروطتنظمقوانيناثهناشكنلم،الميلادي

المصانعأصحابكان.الصناعيةالثورةازظر:.المصانعفي

ساعاتالعملعلىوالأطفالوا&!اء،لالرصيجبرون

قوانينأولمنوكان،ومرعبةبلقا،صيةوفظمتحتطويلة

لعام،وأخلاقهمالمهنيينالصبيةءسحةقانونالعمالحماية

للصبيةالعملأحوالتحسينإلىأدىالذيوه!؟،أم208

قانونأولعلىالبرلمانصدق،املم339-نمامفيالصغار.

بتعيينالحكومةقامت،القانون"دذاوفق،.فعا!مصانع

المصانعفيالعملشروطأنمنالتأكد!هتهممفتشين
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صدثم،1871عامشي.المطلوبةالمواصفاتحعسبتتم

ا!أطعمايفرضالذيالعمالتعويضقانونعلىالبرلمان

العمل.أثناءالحوادثبسببالإصابةعندمالياتعويضا

اع!-)شبالحركةانظر:.الحركةفيليوتنقوالين

الفيزياءبماصطهـشح(ايعط!)!ج!الصاروخأصيوت!("الحر!!ة

:احمادفي(.شهالحرتجا)إفإسحقالسير،نيوتن)لبوتر(؟

.الأطفاليصيبماغالبامعد،جلديمرضا!؟ء

تطهفحبالصديد،مليئةلثوراالمرضبهذاالإصابةوتسبب

اليدينعلىايلأحوالاأغلبفيالطفحويظهرالجلد.على

ذاتحمراءجروحالبثورتلكانفجارعقبوتختى.والوجه

داخليةأخماجالمرضهذاعلاجعدمعلىولمجرتبقشور.

.أ!لادةاحدلمجيالإطفالسميماولا،الخطهورةبالغة

العنقوديمات-أج!خيرياا!نوعانالمرضهدايسبب

أعذاويم!سأجتوهـ.اصديدفىتحكاثران-والعقديات

المماشوشيأصديداآثارخلالمنيستشرأنالمرض

أ!يعار.المريضيتداوأ!اأخرىأدواتأيةأو،والملالس

والمره!الف!اطريقعنالحيويةبالمضاداتالمرضهذالأطباء

الله-بإذن-المريضويشفى.المصابةالمناطوتلهتدهنالذي

ندوبا.يتركأندونأسبوحوالييستمرعلاجبعد

الحلأ.بمالجنسيةالأمراضانطر:.التئاسليةالقوباء

الأمراضامنمختدفةل!نواعاماسمااووالقوباء

أعراضهايصاحبوقد.الفطرياتتسببهاالتيالجلدية

أتحوباءامنأصشائعةاالأنواعاترىماوغالبا.الجلديةالحكة

صغيرةمنطقةهيئةعلىتبدأوهى.الأطفالعلىالحلقية

فيتزدادتم،المشقوقةأغاصوليااحبةحجمفيحمراء

أعبيرة.االمعدليةالعملةحجمإلىأحياناتصلحتىالحجم

طمكلىويظهرالمصابةللمنطقةالداخليالجزءيزولثم

وأواحدةبقعةهناكتكونوقد.حرشعفيةحمراءحلقةهيئة

الحلقيةالقوباءأشكالمنالنوعهذاويصيب.بمكديدة

لكنمعدمرضوهوالشعر.يغطيهالاالتيالجسمأجزاء

مضادمرهماممتخدمإذا-العادةفي-سهلعلاجه

منالنوعهذابقعتختفيوقد.الطبيبيصفهللفويات

أحدةتبقىقدوقليلةأساليعلعدعلاجبدونالحلقيةالقوباء

3!أصاا،بالحسمالحاصةالحلقيةأغوباءاتهاجموقدشهور.

وظهرهالمريضعمهىبمكللىتظهروقدجمئالأعمار.من

وبطنه.

والقدميناليدينتصيبالتيالحلقيةالقوباءوأنواع

أصابعلينالجلدتصيبالتىهيشيوغا،واكثرها،معروفة

لاوقد.الرياضيقدماسعمعادةعليهاويطلة!.القدمين

تسببحويصلاتأحياناتتبعهاقدول!ضضيقاتسبب

أيضايوجدوقد.والقدميناليدينعلىالبثورمنطفحا

فيهاينبتالتيالجسمأجزاءعلىالحلقيةالقوباءمننوع

الشعر.

التيالحلقيةللقوباءمعرضونخاصةبصفةالأطفالرا

وأالأطفالمنغيرهمعنينقلونهاوقد،اشأسةشروتصيب

الحلقيةالقوباءأوبئةحدوثويم!.اغطهطاأوأحسلالىا

فيالحلقيةالقوباءظهرترإذا.المدارسفيالرأسلفروة

يستخدمأنمصابكلعلىفينبغيالعائلاتإحدى

المرضلأن،الشخصيةالأدواتامنوغيرهالخاصمشصهأ

.العدوىشديد

الحكة.:أيضانظرا

جسعم.شكلأوحركةفيالتغيريسببماحسا!6القو

تجعلهال!يقوةتبذلفإنكاقفةرسيارةتدفععندمافمثلا

الصلصالمنقطعةعلىتضغطوعندما.الملأمامتتحرك

عليها.القوةإعمالنتيجةيتغحرش!طهافإن

للجسمالاتجاهيةالسرعةعلىكثيردقوىتؤثر

يعملخشنسطحعلىكرةتدحرجعندماشمثلا.المتحرك

ال!صة.معرعةتقلي!!كللىأحسط!واال!صةبينالاحت!صاك

إقلالوأي.بالتسارعالاتجاهيةالسرعةفيتغيرأيويسمى

التباطؤ.أوالسلبىالتسارعيسمىللسرعة

تعملالضىالميهطنيكيةالقوةمنها،كثيرةأنواعوللقوة

الكرةفدفع.تلامسحالةفيالأجسامتكونعندما

ميكانيكية،قوةإعمالعنينتجانأسدراجةابدالوتحريك

دونتعمكقوىوالمغنطجسيةوالجاذبيةأححمرباءاأنح!!في

فالمجالات.القوةمجالمنوتنشأ،الأجسامل!تتلامس

سبيلعلىالمشحونةالجسيماتحولتنشأالتيالحهربائية

المقالةهذهوتتناولتنافرها.أوتجاذلهاإماتسبب،اطالمثا

الميكانيكية.أغوةاأ!عا!عا

القوةقياس

وتسارعه.الجسمكتلةمعرفةيتحتمالقوةتقاسلكي

الكتلةوتقاسيحويها.التيالمادةكميةهيالجسموكتلة

التسارعويصف.الكتلةان!:.اشطلأوبال!يلوحرام

هيووحداتهللجسمالاتجاهيةالسرعةتغيرمقدار

فمثلا.الزمنوحداتمرلغعلىمقسومةالمساشةوحدات

واحدمتربمعدلللجسمالأتجاهيةااشسرعةتتعيرأديم!!

ثانيةل!سلمتراالتسارعويكون،ثانيةلحلالثانيةفي

التسارعبأنهاالكميةهذهعنالتعبيرأيضاويم!ش.مربعة

ثانية.فيالثانيةفيواحدلمترالمساوي

النظاموحداتأوالمتريالنظاماستخداميمكن

القوةعنيعبرالمتريالنظامففي.القوةقياسفيالإنجليزي
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علىتؤثرادقوتينمحصلةلتعيينطريقةالقوةأضلاعموازيطريقة

بشدهاعربةعلىبقوتينأطفالثلاثةيؤثراليمينإلىالشكلفيحسم

اتجاها!لتجهاتالمسماةالأسهمتظ!صاليسارإلىالشكلوفى.بحبلين

القوةأضلاعمتوازيلر!عمالمتص!اتهذهوتستحدم.القوىوقيحة

العربة.ع!المؤؤرتينالقوتينمحصلةقطهرهبمثلالدي

لإحداثالمطلوبةالقوةهوالواحدوالنيوتنالنيوتن.بدلالة

كتلتهلجسمالمربعةالثانيةفىواحدمترقدرهتسارع

النظامفيللقوةالأسامميةوالوحدةواحد.كيلوجرام

المطلوبةالقوةهوالواحدوالبو؟دال.البوندالهىالإنجليزي

لجسمالمربعةالثانيةفى،أحدةقدممقدأرهتسارعلإحداث

واحد.إنجليزيرطلكتلته

هونيوتنإسحقالسيرال!!كليزيالفيزيائيالعالموكان

وذلك،والتسارعوالكتلةال!صةبينالعلاقةوصفمنأول

القوةأنعلىنصفقد.الميلاأ:يعشرالسابعالقرنفي

وأن،الصعغيرةالقوةتحدثه.لماأكبرتسارعاتحدثالكبيرة

الخفيفة.الأجسامتسارعصنأقلالثقيلةالأجسامتسارع

والكتلةوالقوةالتسارعبينالعلاقةعننيوتنعبروقد

للقوة)ق(ترمزالمعادلةهذهوفي.تكيك-ق:بالمعادلة

الذيللتسارع)ت(ولكتلته)ك(،الجسمعلىالمؤثرة

الثانيبالقانونالعلاقة!رزهوتعرف.للجسميحدث

الحركط.:انظر.للحركة

القوىتتفاشولكيف

الجسمعلىواحدةقوةمنأ!شرتؤثركثيرةأحوالفي

تسمىقوةالمتلاقيةالقوىووذه!نوينئ.نفسهالوقتفي

المحصلة.

تسمىتفاعلهاعندحركةتحدرثالتيالمتلاقيةوالقوة

مميارةشخصانيدفعكندمافحثلأ.المتوازنةغيرالقوة

علىتتغلبالمبذولةالقوةمجموعفإنالأمامإلىواقفة

فىالسيارةفتبدأ،اسحيارةوإطارارتالطريقبينالاحتكاك

.الأمامإلىالتحرك

تسمىتتفاعلعندما-ضكةتحدثلاالتيوالقوة

قوةتجذبكرسىعلىتجلسعندمافمثلاا!لتوازنة.القوة

يدفعكنفسهالوقتوفي،الأرضنحوجسمكالجاذبية

منالناششةفالقوة.الأرضعدقبعيدأ،أعلىإلىالكرسى

ويقالساكنا.مكانكفىوتظلالجذبقوةتلغيالكرسى

اتزا!.حالةفيإنهالمتوازنةالقوةكاتليهتؤثرالذنيالجسمعن

المحصلةالقوةحسابىط

اتحاهمعرفةإلىالمرءيحتاجافى!ملةالقوةلحساب

فيتعملالقوىهذهكانتفإذاالمتلاقبكأ.القوىومقدأر

الاتجاهفيأيضاتعملسوفا/لمحصلةالقوة،فإلىواحداتجاه

مجموعالمحصلةالقوةمقدأريساويالحالة95هذوفي.نفسه

غيرقوتانهناككانتوإن.المتلاو!ة2،القومقادير

فإن،متضاديناتجاهينفيوتعملانالمقدار،فيمتساويتين

مقدارويكونالأكبر.القوةاتجاهفي،تعملالمحصملةالقوة

القوتين.مقداريبينلافرقهـساوياألمحصلةالقوة

بينها.تقعزاويةعلىالمتلاقيةاغوىامن!تيرويعمل

المتجهة()الكمياتا!لتجهاتت!سمىك!!ياتوتستخدم

عنالمتجهيعبرالحالةهذهوفي.ةالقماإمسلمحملةلحساب

طولويعطي.القوةاتجاهإلىيشيربس!3أقوةاواتجاهمقدار

رسمعندمقياسأياختيارويمكن،القوةمق!ارالسهمهذا

وتسمى،الرأستسمىبنقطةالسهموإنتهي.المتجهات

الذيل.المقابلةالنهاية

فيالمتجهاتلاستخدامرئيسيةثلارثلرق2وهناك

2-طريقةالأضلاعمتوازيطريقة-أ:اهـصلةالقوةتعيين

الفخليلية.ادلريقة3-المضلع

حسابفيتستخدم.الأضلاعهـشوازيطريقة

يستخدمالطريقةهذهفي.مرةكلفيفقطقوتينمحصلة

متوازيلرسمالمتلاقيتينالقوقنيمثلااناللذ.انالمتجهان

مقياسباختيار.زاويةالقوتينبينأنمثلاافترص!.أضلاع

ذيلاهمايلتقيكمتجهينالقوتينهاخينأسسممنا!سبرسم

عليهتعملالذيالجسمتمثلالنقطةهذه.واحا.ةنقطةفي

يشكلبحيثالأضلاعمتوازيارسممذلكبعد.القوتان

تلاقينقطةمنالمتوازيقطرارسمزم.فيهضلبنالمتجهان

منوأجعل،المقابلالأضلاعهـقيازيركنإلىالمتجهين

هذايكون.الجسمعنبعيدا*سهمهيؤشرمتجهاالقطر

قياسيمكن،المحصلةمقدارلتعيين.ل!!حصملةممثلاالمتجه

السابق.الرسممقياسؤىأ!ربواالقطرطول

تعملعندماالمحصلةلتعيينقستخدم.افىالكملعطريقة

تستخدمالطريقةهذهفي.الجسمعلىقوتينمنأكثر

هذهوترسم،مضلعلعملالمتلاقيةالقوى،تمثلمتجهات

رأسيكونبحيثالآخر،بعدكلبالتتابعالمتجهات

ثموهكذا.،يليهالذيالمتجهليذيلكلتصعلامتجهكل

ذيلمعالأخيرالمتجهرأسيصلجديدمتجهيرسم

الحالة-هذهفىالجديدالمتجهويكوتإ.الأولالمتجه

ويجب.المحصملةيمثلالذيهو-المضل!!يكملاوالذي

!

المحصلةبريم!ير!اأ
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وأقوىتلاتتفاع!!تحليلصالفيريائي!!تمكنالقوةمفملعطريقة

مصلع،لتكوي!القوىهذهتمتلالتىالمتحهاتبرسمودلكأكثر،

أطمحصله.ممثلاالمضلعلإكمالالمرسومالمتحهويكود

إلىلالأوالمتجهذي!!منيشيربحيثاتجاههيكونأن

الأخير.المتجهرأس

المحصلةالإيجادأيضاتستخدمالتحيلية.الطريقة

تقومأعريقةاهذه.الحسمعلىقوت!تمنأكثرتؤثرعندما

متجهينبمحصلةيمثلأنيمكنمتجهكلأنحقيقةعلى

متجهتمثيليمكنالمثالسبيلفعلى.متعامدينصغيرين

3ونيوتن4مقدارهمامتعامدينبمتجهيننيوتن5مقداره

نيوتن5مقدارهالذيالمتجهيكونالمثالهذافي.نيوتن

نيوتن4المتجهانيشكلالذيالزاويةقائمللمثلثوترا

نيوتن،5المتجهمربعفإنلذلك.الآخرينضلعيهنيوتن3و

+)9الاخرينالمتجهينمربعىمجموعيساوي25وهو

نظرية.،فيثاغورثانظر:الإيضاحمنلمزيد(.61

أولأمتلاقيةقوةك!تمث!!التحليليةالطريقةوفى

فقطواحدعدافيماالمتجهاتمنكلويحللكمتجه،

كلمنمتجهويرلمسم.متعامدينصغيرينمتجهينإلى

ذلكبعد.يحلللمالذيللمتجهموازيامتعامدينزوجين

!3

!2

قوىم!مجموعة!حصلةلحسابتستحدمالتحليليةالطريقة

بمحصلةيمتلأنيمكنمتجهكلأدأساسعلىقائمةوهىمتماعلة،

المتحه2تمثيلأمكىأعلاهالشكلففىمتعامدي!.صعيرينمتح!ى

.ب2وأ2بالقوتينتمتيلها

وأمتوحدةاتجاهاتإلىتشيرالتىالمتجهاتتضاف

منزوجينإلىالنهايةفىستؤديالإضافةهذه.متعاكسة

هذينمحصلةحسابويمكن.متعامدينالمتحهات

المحصلةوهذه.الأضلاعمتوازيبطريقةحينئذالزوجين

المتلاقية.الأصليةالقوىمحصلةهى

الأساسيةالقوى

أشكالالكونفيالقوىحميعأنالفيزيائيونيعتبر

إلىالأضعفمنمرتبةالأربعالقوىهذه.قوىلأربع

الضعيفة.النوويةالقوة2-الجاذبية-أ:هىالأقوى

القوية.النوويةالقوة-4الكهرومغنطيسيةالقوة3-

والقوةالضعيفالتفاعلالضعيفةالنوويةالقوةوتسمى

.القويالتفاعلالقويةالنووية

الفضاء.فيطويلةمسافاتعلىالجاذبيةقغوتؤثر

تثبتالمثالسبيلعلى.الكبيرةال!ضلعلىتأثيراأكثروهى

القوةوتعملمدارها.فىالأرضالشمسجاذبية

قوةمدىمنبكثيرأقلمعسافةعلىالكهرومغنطيسية

القوىوتؤثر.متماسكةالجزجاتتحفظوهي.الجاذبية

.الذراتنوياتداخلوالقويةأ!معيفةاالنووية

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الكهرباءالصغطالاحتكاك

الموادمتانةالطاقهالإحصاء

الكهربائيالمجالاحرماأخماسكا

والمغنطسيةالمغنطيمىأغيزياءاأضموركا

الموحدةالكرىالمظرياتأغدرةااضق!ا

النيوت!تيلذااأغصورابيةدالجا

إسحقالسير،نيوتنالحادبةالقوةالمصادةالجاذلية

اممهربائيةاالدافعةالقوةالحيروسكو!

الطاردةالقوةالمفاتالدفع

العسكريةالقواتإحدىالسريعالانتشارقوة

يأفىالأمريكيةالمصالحلحمايةاعدتالتيالأمريكية

وبحريةوجويةبريةوحداتمنوتتكون.العالمفىمكان

البحريةوفيالقوالبحريةالبريةالقوأتمنمنتزعة

فقط،إليهاالحاجةعندالوحداتتلكوتحمع.والأسطول

لمتطلباتتبعاالقواتتلكزتكوينححمويختلف

الانتشارقوةهو:القوأتلهذهالرسمىوالاسم.الموقف

المشتركة.المهمةذاتالسريع

الموادفعل)ردالموادمتانةانظر:.الائضغاطيةالقوة

عليها(.المؤثرةللقوى

علىماجسماتجبرالتىالقوةهىالجاذبئالقوة

الذاتي،القصورلقانونفتبغا.دائريمسارفيالتحرك

في13
4!
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ث
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يطق.دائريمسارفيالتحركعلى!ماجسماتحبرالجطذبةالقوة

الحبل.بجذبهالصخرةعلىبةإجاقوة)أعلاه(الصورةفىالشخص

ولكي.ثابتةبسرعة!صتقيمخطفىماجسمتححرك

قوةوجودمنلابد،منحنمسارفيالجسمهذايتحرك

وتحركهبخيطحجراشبطفعندما.عليهتؤثرخارجية

منالحجرلتمنعالخيطشمدثعليليتحتمبقوةدائريبشكل

الخيطيلقيهاالتيالقوةلممذه.مستقيمخطفيالانطلاق

الجاذبة.القوةممطالجسمعلى

المسرعةفالسيارة.أخرىبطرؤ،الجاذبةالقوةتعمل

القوةعلىويجب،مستقيمبخطالتحركإلىتنحومثلا

حولبالسيرلهالتسمحالسيارةعلىتؤثرأنالجاذبة

العجلاتاحتكاكمنالقوةهذهوتأقط.منعطف

كانإذاالاحتكاكيةال!!ةهذهوتنخفض.بالطريق

السيارةتنزلققدوعندهابالجلإد.مغطىأومبللا،الطريق

لهاتسمحكافيةجاذبةقوةوجودلألعدمالطريقعنوتحيد

منحن.مسارفيبالسير

الجاذبةالقوةلحسابالتاليةالصيزولاستخداملمحامكانك

:دائريمسارفىقيحركماجسملجعلاللازمة)ق(

!ك-ق

مضروبة)السرعةسرعته،ربعك،الجسمكتلةاضرب

الدائرةقطرنصفعلىالناتجهذاواقسم2عنفسها(،في

النظامفيالجاذبةالقوةتعطىنق.الجسمعليهايتحركالتي

،بالكيلوجراماتالجسمكتلةعنيعبرعندمابالنيوتنالمتري

انظر:بالأمتار.القطرأ-نصف،الثانيةفيبالأمتاروالسرعة

.الطاردةالقوة

الحركة.،الذاقي!القصور:أيضاانظر

الحربانظر:.البريطائيةالملكيةالجويةالقوة

الجوية)القوأتالجويةالقواتبريطانيا(،)معركةالثانيةالعالمية

بريطانيا.معركة(؟العالمفى

فيوهى.نيوتنمنالتسميةهذهجاءلىتالدالمحعةالقوة

لمجأرجحعندمافمثلا.المتحركابخسم-حركةمقدار2الفيزيا

كتلتهعلىتعتمددافعةقوةلديهتصهبحالكري!!يتمضرب

عندماالكرةعلىالواقعةفالقوة.تحركهسرعةومدى

الدافعةالقوةفيالتغيرنسبةعلىتعتهدء،المضربيضربها

.للمضرب

اضرب،متحركجسملأيالىدافعةالقوةولحساب

سيارةكتلةبلغتإذافمثلا،.كاهيةالاقيالسرعةفيالكتلة

السيارةقيادةأثناءللسيارةالدافعةال!وةفإن.!كجما،000

الساعة(فيكما)8الثانيةفيامتارأخمسةبسرعةشمالأ

نحوالثانيةفيمتر81ة(كجم!...)أي،د،...تصبح

مقدارعلىكجم5!...بوزنشا-حنةوفحل.الشمال

مترابسرعةالشمالنحواتجهتإذاسهانةالدافعةالقوة

الثانية"فىفقط

تحفظالدافعةالقوةأنالفيزياءفىمهماقانونويوضح

قوةبدونبعضعلىبعضهماانجسمايعملعندما

الدافعةالقوةمجموعفإن.جسمانتصادمفإذا.خارجية

الدافعةقوتهمامجموعتساويالتهيمادمبعدالجسمينلكلا

ابتدائيةدافعةقوةالجسمينلدىكا)قوإذا.التصادمقبل

تساويالنهائيةالدافعةقوتهمامصصوعفإنصفرا،تساوي

جسميكتسبهاالتيالدافعةالقوةفإنوأذلكصفرآ،أيضا

الاخر،الجسميكتسبهاالتيال-افعةالقوةتساويواحد

فالقارب.القاربمنالغصأثناءهيكماتبقىاذثليةالدالعةالقوة

للقاربالدافعةفالقوة.المعاكسةالاتجاهاتفي!!ادسحروالغطاس

وتساويه.للغطاسالدافعةالقوةتعاكص

كا!ى

العصقبل

؟!-!يئ77-كايمكئئفئزآةثأكبى-!آثر3نغأزتينئمؤ!؟آد+--7س7-7---س-،يم؟أصثركأ"تمغ!-ألثظا!ش؟آث!آ--نيرة

الغصلعد

ك!

غخ-خكاببن-خ؟سكا+؟-ئمقي"؟-صضاى-ورسخءحئم،لأ-ظ7خس---ء--؟-ى-خيرتم؟!7-لأئن/!ء3خ-+ء---"سشاخيم!خخب-تج-؟!

-"لأ-بر---صختهرا،"7ءالمدأكعهالغطماممثروثو،،الدافعةالقارب!و،
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تابت،تجديفقاربمنشمخصيسقطفعندماوتعاكسها.

وتساوي.للسقوطالمعاكسالاتجاهفىيتحركالقاربفإن

للشخصر،النهائيةأصدافعةاالقوةالنهائيةالدافعةالقوة

النهائيةأتافعةاالقوةمجموعفإنولذلك.وتعاكسها

الغطس.لدىالسقوطقبلكانتمثلماصفرا،تساوي

الاتجاهية.السرعةبمالحركة،الكتلة،القوة:أيضاان!

الشغادكيةرمقياالكهربائيةالدالمحعةالقوة

.دائرةخلالال!ربائيةالشحنةوحدةلنقلاللازمة

كميةإلىأيضاالمصطلحهذايشير..د.كقواختصارها

شحناتحدة5أح4مصدرمنالمأخوذةالوضعيةالطاقة

أح!ربائيةاالدافعةأغوةامصادروتشمل.حلالهمارة

وضعيةطاقةأعطيتفإذا.ال!ئهربائيةوالمولداتالبطاريات

الماردالشحنةم!محصلول!صلواحدجولمقدارهاكهربائية

تصئللمصدرالكهربائيةأسدافعةاالقوةفإنالمصدر،خلال

فولت.عليهمايطلقأوواحداكولومجول

؟الجول؟الكهربائيالتيار،الكولوم:أيضاال!

الفولت.

)لةالنقودبمالماليالتفخمانظر:.الشرائيةالقوة

الحقود(.

أغوةاتدكأنهاعدىخطأتعرفماغالبااطاردةالقوة

مسارفىيتحركعندماالخارجباتحاهماحسماتجذبالتي

إلىالوابينحذبفيالمتحركالجسمهذاولكن.دائري

فإنهالداخلإلىقوةالجسمهذاتحذبومالم.الداخل

ويسمي.ثالتةوسرعةمستقيمبخطالحركةفيمعيستمر

بمالقوةالداخلإلىماجسماتجذبالتيالقوةالفيزيائيون

الجاذبة.

فلابد،دائريبشكلوحركتهبخيطحجراربطتفإذا

بخطالتحركمنالحجرلتمنعجاذبةقوةتستخدمأنك

جاذبةبقوةالأرضجاذبيةتؤثرالطريقةوبنفس.مستقيم

الفضاء.إلىالطرانمنوتمنعهاالمتسارعةالأقمارعلى

حالاتفيمفيدةردةالماأالقوةفكرةالفيزيائيونويجد

،الأطفالبهايلهوالتىالخيلدوامةتركبفعندما.معينة

ماوإذا.الدورانمركزمنتقذفوكأنكبنفسكتشعر

القوليمكنك،الأطفالالدوامةبالنسبةحركتكلاحظت

للفيزيائيينويمكنالمركز.عنبعيداتدفعكالطاردةالقوةإن

مرجعإطاراسماايلأطفالخيلدوامةعلىيطلقواأن

ماإذاالطاردةالقوةفكرةإلىأنتتحتاجولا.الدوران

نسبتهامنبدلآالمحيطةالأرضاإلىمنسوبةحركتكراقبت

الملاهيدوامةإن:تقولأنيمكنكفعندها.أسدوامةاإلى

حذائكبينالاحتكاكعنتنجموإنهاجاذبةقوة3!تمار

بخطالتحركمنيمنعكماهذارعليها،تقفالتىوالمنصة

ثابتة.وسرعةمستقيما

الحركة.؟الذاتىالقموربمالجاذبةالقوة:أيضاانظر

النظرياتانو:المغئطيسية.الكهربائيةالقوة

.الموحدةالكبرى

يحترقفعندما.للطاقةنافعمصدرالمافدلأالثوة

الوقودوحتىبل-والنفطالححريالفحمامثلالوقود

استخدامإعادةيمكنلافإنهأططاقةمصدراأج!صلى-النوزي

فيالتفكيرتمذلكأجلمن.أحرىمرةأ!قوداذأ!ك

المستمرتدفقهطريقعنمستهلكةغيرطاقةألماءأمشحدام

وكهربائيةميكانيكيةقدرةإنتاجأجلمنالأرض!افى

.مفيدة

الأنهار،أحدفوققاعدةعلى،المثبتةالعجلاتوكانت

المائية.القدرةلاستغلالالمستخدمةالأولىالوسائلمن

فيمغمورةالعجلاتخارجالموجودةالرفاصاتوكانت

وكان.العجلاتفتدير،المتدفقةالمياهبهاترتطملحيثالماء

الرحى،بأحجارالسواقييصلونالقدماءاشومانيون

.الحبوبطحنفيالناتجةالقدرةويستخدمون

الضخمةالسواقىكانت،الصناعيةأضورةا:خلال

لم،حالأيةوعلى.المصانعفيالآلاتالإدارةتستخدم

كانتإذ،كليةعليهاالاعتماديم!شمماأغدرةاتلكت!ش

الجفافأنكما،الحاجةمنأكبرقدرةتعطيالفيضانمياه

التالممعالقرننهايةوبحلول.قدرةلدونالمصانعيترككان

فيالمائيةالقدرةمحلالبخاريالمحركحلالميلاديعشر

تدارمحطةأولبناءتم،ام882عاموفي.المصانعمعظم

فيوسكنسنبولايةبلدةفيالكهرباءلتوليدالمائيةبالقدرة

المحطةهذهوكانت.الأمريكيةالمتحدةالولايات

مهممصدرالمائيةالقدرةأنأثبتتقدالكهرومائية

أنحاءكلفيالانالكهرومائيةالقدرةوتستخدمللكهرباء.

معمضمومةالكهرومائيةالقدرةمحطاتمنوكثير.العالم

الوقود(.تستخدمالتي)تلكالحراريةالقدرةمحطات

إذاالطاقةتوفرأن،الحراريةالقدرةلمحطةيمكنالضموبهذا

القدرةومحطات.بالجفافالكهرومائيةالمحطاتتأثرتما

الكهرباءإنتاجفيالخصوصوجهعلىمفيدةالكهرومائية

حيثلها،شديدةالحاجةفيهاتكونالتيالفتراتأثناء

بسرعة.وإيقافهاتشغيلهايمكن

،القدرةينتجأنللماءلايمكن.المائيةالقدرةميكانيكا

منخفض،مكانمرتعإلىمكانمنينسابيكنمالم

ويستخدمالسد.أوالشلالأوالنهرحالةفييحدثمثلما
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علىالأرضتمارسهالذي،)الجذبالجاذبيةتأثيرالناس

الماءيسخرونعندماأسه!ل،إلىالماءلسحبالأشمياء(

،المثالسبيلعلىللقياس7تيالمترالنظامففي.القدرةلإنتاج

وعلىوأحدا.مترياطنايزنالماءمنمكعبمتركلاننجد

001مقدارهضغطاليحدثالأرضجاذبيةشدفإنذلك

ارتفاعهاالماءمنكتلةقاععند،،مربعمترلكلمتريطن

منفوهةخلالمنالماء!ذاإطلاقتمماوإذامتر.أ..

بسرعةيتحركسوفالماءتدفقفإنمصدرهقاععند

عندالتدفقهذاقوةوتت!سبب.الثانيةفيم08حوالى

طاقةلتنتج،الساقيةتدويرفي،الساقيةبرفاصاتارتطامه

مي!صانيكية.

والكيلو.بالواطالقدرة!تإسيتمالمتريالنظاموفي

منمكعبمترلرفعاللازمةالقدرةهوواط(،أ...)واط

قدرةحسابويتم.الثانيةفىواحدمترمسافةعبرالماء

لكلالمكعبةبالأمتارالماءت!.فقبضربواطبالكيلوالشلال

ارتفاعهلشلالوبالنسبةر.بالأ!طالسقوطارتفاعفي،ثانية

القدرةفإنثانيةكلفي3أم.مقدارهتدفقولهمتر001

وأ،01*001هي(ممكنةقدرة)أقصىالكافيةالكامنة

.واطكيلو0001

أجلمن،ميكانيكينظاماستخداممنلابدأنهغير

لأييمكنولا.الشلالقدرةمنمفيدةطاقةعلىالحصول

ويتم.الكامنةالقدرةكل"قالاستفادةميكانيكينظام

طريقعنبتطويرهاالاليطمالنظيقومالتيالقدرةحساب

للقدرةالمئويةالنسبةفيالماء،لسقوطالكامنةالقدرةضرب

،النظاميستخدمهاالتىالكامنة

المائيةالقدرةتبلغ.المائيةللقدرةالعالمىالإنتاج

منواطكيلوبليون252.حوألىالعالمفيالكامنة

حتىيتملمإنهحيثعامتقدليروهذا.الكهربائيةالقدرة

تمولقد.الكبيرةالأنهارمقكثيرتدفققياسالان

القدرةتلكمنواطكيلومليوزا006حوالىاستثمار

الكامنة.

سدسحوالىالأمريكيةالمفجدةالولاياتلدىويوجد

وأسترالياكندالدىيوجدحينفي،المستثمرةالقدرة

آمسيافيالقدرةأما.ال!شثمرةالقدرةبقيةمعظموأوروبا

بدأيةمرحلةفيزالتشمااللاتينيةوأمريكاوإفريقيا

الاستثمار.

فيالعاملةالكهرومائيةالقد.رةمحطاتأكبرومن

الولاياتفيكولومبيانهرعاثكوليجراندمحطةالعالم

نهرعلىشنسكشموسايانوومحطة،الأمريكيةالمتحدة

هذهمنولكل)سابقا(.فيالسوفيتالاتحادفيالينيسي

واط،كيلوملايين5.6إنتاجعلىقدرةألمحطات

علىوباراجوايالبرازيلشيإيتايبوطاقةلمحطةوسيكون

واطكيلومليون521.حوالىمقدارا!اقدر!بارانانهر

العشرينالقرنمناكسعينياتفىتكتم!!عندما

.الميلادي

الموسوعةفيعحلةا؟اتمقالات

السدلتوربينا

الطيعيةالمواردصيانةالبسالمائيالحوض

ئيةلكصباالقدرةالىيا

.الموحدةالكبرىالنظرياتاتدر:.يةالئووالقوة

-1981هـ،ا738-8031)شكراي،لقوتليا

العربيةالجمهوريةرئيسال!!تليلثكريم(.6791

فتراتلثلاث،الحسنيالدينتاجالشيض!وقاةإثرالسورية

ثوريزعيم.أم619و4391عامىبير،متقطعة

الملكيةالمدرسةفيوتخرجدمش!قفيولد،مناضل

فعالياتضمنكبيرلممياسينث،طلهانكا.بالآستانة

نضاليدورلهكانكما،السريةالفتاة4العرببجمعية

(ام)259الأطرشباشمالمملطانثورةقب،مفيكبير

الفرنسي.الاحتلالضدالكبرىالسورببالثورةالمسماة

اللهسعدبرئالممةحكومتهساهدمتعه!هأوائلوفي

الأمهيئةوتأسيس،العربيةا-لمجامعةتأ/صيسفىالجابري

المحور.دولعلىالحربوأعلنت،أم49د!عامالمتحدة

تاريخ.،سوريا:نوأ

عامفرنساعناستقلالهاء!دهفيياسو)نالت

والإصلاحالنضجمرحلةإلىبالصلإدنتصلفا،م6491

نأغير،الحياةمظاهرمعظمعلىأغرنسيأقاالآثارومحو

حسنيبقيادةأم949عامبحكمهأطاحعسكرجاانقلابا

توالتحتىللجمهوريةرئيساقعسهأعلنأر،وما،الزعيم

الحياةاستؤنفتثمسوريا،في!أخرىانقلابالت،عدة

فيهااختيرجديدةنيابيةإخخاباتاوأ-ضيتالدستورية

.ام559عامالثالثةللمرةللج!!وريةرئيساالقوتلي

مسمىتحتمصرمعالوحدةتمتحتىالوضىلحواستمر

جمالويرأسهاالمتحدةالعربيةابحهوررؤوهوواحد

.الأولالعربىبالمواطنالقونليولتمبعبدالناصر،

دمشق.فىودفنييسوتفىالقؤلميتوفي

الإمبراطوريةأسس.م(.ق053-إ؟)الكبيرقورش

رقعةمنووسع،التقريبوجهعلى."أق155عامالفارلمسية

اسيا.شرقىجنوبم!غملتتحملإمبراطوريته

أسرةهيالنبلاءطبقةمنفارسيةةأسمفيقورشر،ولد

..مق955عاملأنشانحاكماوأصب!!،الأخمينبن

عامقورشأطاح.ميدياإمبصاطوريةمنجزءوأنشان
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وجع!!آستياجزميديابملك،التقريبوجهعلى.مق055

بالإمبرأطوريةيعرفأصبحلمامركزاميدياإمبراطورية

أصغرى.اآسياغربىعلىسيطرتهقورلقبسط.الفارسية

ليدياملككريسوسالملكهزمأنبعدحاليا(تركيا)غربي

اليونانيةالمدنعلىذلكبعداستولىتقريبا..مق545عام

عاموفي.الصغرىآسياساحلطولعلىالواقعة

الشرقمنكبيرجزءعلىوسيطربابلفتح،.مق953

الأوسط.

فيالمحليةوالأديانللعاداتاحترامايكنقورشكان

ا!سطى.ابآسياالمعاركإحدىفىقتل.إمبراطورلمجه

القديمه.فارسأيضا:انظر

كانوااسذينأأغلاحوناالجسودالأصلفىهمالقوراق

أوكرانيابشرقىاسدونواالدنيبرنهريمناطقفييعيشون

القرنفيوبولنداروسيابدأتوقدروسيا.وغربي

وحداتفيالقوزاقتنظيمالميلاديعشرالخامس

كلمنحتوقد.الغزاةالتتارحربفيتساعدعسكرية

علىلهمامكافأةامتيازاتعدةالقوزاقوبولنداروسيامن

ذاتىح!-اوحداتالقوزاقيونشكلوقد.خدمتهم

كيةإباتعنىالقوزاقوكلمة.ديمقراطيةألمسىعلىمبنية

الحر.ايرنسان

عشرالسادسأغرناخلالوبولنداروسياحاولت

،القوزاقامتيازاتتنهىأنالميلاديينعشروالسابع

أضاسعاالقرنوخلالضده!.القوزاقثوراتفتكررت

الجيشفيخاصةوحداتالقوزاقبعضشكلعشر

الروسي.

قيامإلىالبلشفيةالثورةأدتأم179عاموفي

قاتلأهليةحرباالثورةبدأترو!ميا.فيالشيوعيةالحكومة

وحداتعلىالشيوعيونقضى.الشيوعيينالقوزاقفيها

الأهلية.الحربفىانتصارهمبعدأم029عامفيالقوزاق

أوكرانيا.:أيضانوا

الذيالمنحنىإلىيشيرمعمارياصطلاحالموس

إلا،الأقواسكلوتمتد.تدعيمهأوالبناءلحمليستخدم

وبعضهافوقها،مالتحملالأبنيةفتحاتفوقمنها،القليل

.الجدرانسمكفيمدمج

الخرسانةأوالطابوقأوالحجرمنالأقواسمعظمتبنى

منالطابوقأقواسأوالحجريةالأقواسوتتكونالفولاذ.أو

وأ،اللبناتتسمى-كالأوتاد-الشكلإسفينيةقوالب

ال!ستعانةالأقواسمعظمبناءويستدممط.الأقواسأحجار

بناءويكتملالتشييد.أثناءساندةخشبيةقوائمأوبهياكل

بأعلىالفوسمفتاحوتسمى،اللبناتآخربوضعالقوس

*اص

ث!أ

----!ه

؟3

ف---سهـ

منأجزائهومعظمبعضا.بعضهايدع!أحزاءمىمكودالقوس

خطفىوترصالأوتاد،أوكالأسافينأغطعامسلولة1(،)اللبنات

مفتاحجالبىعلىتلتقىأرإلى)2(القوسخصرم!يعلومحن

ويسمى()4التاخالقوسأجراءأعلىويسمى.القمةفى)3(القودر

)5(.القوسأمح!افالخصرإلىالتاجمنالممتدالحزء

اتجاهفياللبناتجانبىمنالمنبعثالضغطويتناظر.الوسط

قدرتهيجعلمما،القوسمفتاحجانبيإلىالصاعدألانحناء

ويحتاج.الساندةالخشبيةالعبوةوتزال،مكتملةالتدعيمية

ببناءجانبيهكلامنتدعيمة،ذلكإلىبالإضافةاغوسا

الواقعالتحميلجهةمنانهيارهتمنعأخرىأقواسأوساند،

عليه.

المعماريونكاملاانتفاعابالأقواسانتفعمنأول

الميلاد،قبلالثالثالقرنخلالبدأوافقدالقدماء.الرومان

الجسورتشييدفيمالدائرينصفالقوسبتوظيف

تشريفاالنصراقواسإقامتهمذلكأعقبكماوالقناطر.

المدببة.الأقواستطويرالوسطىالعصوروشهدت.لقادتهم

المقوسةالممراتبإقامةالفترةتلكفىالمعماريوناعتنىفقد

هذهأسفللدهاليزالمرصوصةالأقواسمنسلسلةمن

تسمىمقوسةأسقفببناءكذلكوقاموا.الأقواس

فىالحصانحدوةتشبهالتىالأقواسوتشيع.القباب

الإسلامية.العمارة

ال!سلاميةلاتارا

لياأسبا

بكين

الموسوعةفىملةذاتمقالات

الإسلاميةالعمارةالجسر

الحمراءقصرالمعماريالعقد

النصرقوسالعمارة

(.الدائرة)مكوناتالدائرةانظر:.ا!س

تاريحية(.)نبدةبالسهامالرمايةانظر:.الطويلالثوس



عندمايظهرالشكلدائريالألوأ!غمنقوسقئح!س

جحسماليسوهوالمطر.قو-أتعلىالشمسأشعةتسطع

منكبيرعددتكوينهفييسهمضوئينمطبلماديا،

بأكمله،اسمماءعبرقزحقوسيمتدوقدالمو.قوات

.الأرضعلىيستقرانلرفيهأنللشخصيتراءىوحينئذ

لالأنهوذلك،الحالاتكلفيكاملأقودممايكونلاوهو

المطر..كأالخاليةالسماءأجزاءفييظهر

بينما،يراهالذيقزحقوسمركزفيالشخصويكون

قزحقوسمركزفيب!خانبهيقفالذيالشخصيكون

منأخرىمجموعةتكوينهفىتسهمقزحقوس،أيآخر،

قوسرؤيةلشخصينلايمكنأنههذاويعنيالمطر.قطرات

واحد.قزخ

الانتباهقزخقوسيلفتقزبخ.قوستكتشفكيف

سوىلاتظهرولكن،كاملقوسشكلفىيكونعندما

المناسبأ!قتاتحديدويساعد،الأحيانبعضفيمنهأجزاء

.قزحقوساكتشاففي،المناسبالمكانوكذلك،للرؤية

،اليومنهايةعندعادةقزحقوسرؤيةاحتماليزداد

الرعديةالعواصففيهاتتب!عالتيالمناطقفيوخاصة

الأمطارهطولفيوتتسبب،الحارةالصيفأيامفيالمحلية

ظوكإعطقزحقوسولا!شافمساء.تتفرقثمظهرا،

والتيلك،بالنسبةالشمسمقابلآنقطةحددثم،للشمس

بقوسالسماءوامسح،رأ!لمثظلاتجاهفيعادةتكون

الشمس.مقابلةنقطةفوق42حوالييساوي

عندماقزحقوسيتكون

ضوءالمطرقواتتحنى

)إلىوتعكسهالشمص

عندالضوءيتكسراليسار(.

الأشعةمنعددإلىانحنائه

بينتتراوخمختلفةألوانذات

وبينهما،والبنفسجيالأحمر

والأخضروالأصفرالبرتقالي

هذهوتنعكس.والأزرق

الداخليةالسطوحعنالأشعة

أخرىمرةوتنح!يللقطرأت،

ونتيجةمنها.خروجهاعند

عندقزحقوسيظهر،لذلك

مقابلةنقطةفوق42حوالي

بالمراقب،الحاصةالشمس

للشمسالمقابلةالمقطةوهي

الخارحيوالطرف.مبالتمرة

بينما،اللونأحمرقزحلقوس

بنفسجىالداخليالطرف

.اللون

جلآ

941قزحقوس

قضحقوسالزاويةهذهعندالمحددقزحقواسيسمى

عندوبنفسجياالخارجىطرفهعندأحصرويلاون،الابتدائي

وإذأبينهما.الألوانمنعددوبرودمع،الدأخليطرفه

فوق9بحواليترتفعبزاويةال!كاءمسمحاستطعت

يسمىلمعاناأقلاخرقوساترىفسوف،الابتداؤئيالقوس

معكولسا.فيهالألوانترتيبوبكون،اكانويقزحقوس

نطاقتسمىنسبئامظلمةمنطقةعادةالقوسينبينويفصل

المظلم.ألكسندر

بعضلفهمالمفيد،من.قزحقواسيظ!ركيف

يمكنالشمسضوءأننتخيلأنقزح،قو"!خصائص

مرتبةتكونالتي،المتوازيةالأشعةمنءكددإلىتقسيمه

أيفئايفيدكماالمطر،قطرةسطحإلم،وصولهاعندبانتظام

ضوءانحناءوكيفيةللضوء،الموجيةالطيعةعلىنتعرفأن

منشور.عبرورهصعندالشمس

يسلكالطاقةمنشكلالضوءللهصوء.جيةالمالطبيعة

ذاتموجاتفىينتقلحيث،الموبخاتساوكماحدإلى

نقطةأيبينالمسافةهوالموجيوالط!إل.مو!ةأطوال

ويبدو.التاليةالموجةعلىتقابلهاالفتيأنقطةواموجةعلى

متباينة،بألوانالختلفةالموجيةالأطوالواتالمرفطالضوء

،اللونأحمرالأكبرالموجيالطولذ(ا!صكموءيكونحيث

.اللونبنفسجىالأقصرالمو-كطالماولذووالضوء

فييرى،الموجيةالأطوالمن:خليطالشمسولضوء

ابتداءالشمسضوءألوانالناسو؟!ز.أبىيضضوءشكل

مطرقطرات

كهوصسءص!صءمطر"صتقطر

ص!س(مكرة)صصسصءصء!ء"صلا

يرلر

!زوفي"!*
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موجى،طولأقصربلونوانتهاءموجيطولأطوللونمن

والأزرقالأخضرواوالأصفروالبرتقاليالأحمرإلى

اللونإلىالألوانهذهمنلونكلويتدرج.والبنفسجى

ألوانالطبيعةوفيمعينا.لوناتدرجكليمثلحيثالمجاور،

الامشخدامفيتدخللامنهاالكثيرأنأ!درجةجدا،كثيرة

.للغويا

)ينحمى(ينكسر.الشمسضوءالمنشوريحنيكيف

عند،الموجيطوأسهباحتلافتختلفمحددةبزاويةالضوء

أصشمس-اضوءأ!انفصاهذاويفسرمنشور.عبرمروره

شبيهةلوأنالأم!مجموعةإلى-المتعددةالموجيةبأطواله

وذأ!موءفامنشور.عبرمرورهعندقزح،قوسبألوان

أحمرويبدوأقل،انحناؤهيكونالاكبرالموجىالطول

بزاويةالأقصرالموجيالطولذوالضوءينحنيبينما،اللون

.اللونبنفسجيويبدوأكبر،

الضوءيسقطعندما.قزحقوسالقطراتتكونكلف

تؤديمطر،قطرةعلى،بانتظامالمترتبةبأشعته،الأبيض

منشعاعك!!تفصلحيثالمنشور،عملىالمطرقطرة

احددمسازالأشعةاصعددإلىالابيضالضوءأشعة

بزاويةشعاعكلوينحي.الشصسلضوءالمكونةالألوان

مختلفة.

ردادسقوطلعدالحتسمستحتمرقعمدماالسماءفىيظهرقزحقوس

بعدالسماءلطولالممتشرةالرائعةاللامعةلألوانهقزحقوستحكودالمطر.

بعزارة.الأمطارسقوط

السطحمنواحدةمرةالملونةالأشعةبعضوتنع!ص

خروجهاوأثناء.القوةمنوتخرجالمو،لقطرةالداخلي

مكونة،بكثافةالخارجةالاشعةوتتركز.أخرىمرةتنحني

الضوءأشعةدخولمسارمع24تبلبماليزوايا

الأصلية.الأديض

كبيرعددمنالأشمعةمنالتركيزاتهذهمثلوتخرج

السماءبمسحيقومالذيالمرأقبإلىوتصل،القطراتمن

الشمس.مقابلةنقطةفوق42حوالىقدرهابزا:ية

المترتبةبألوانهابتدائيا،قزحقوسالمراق!يرىأسذلكونتيجة

يلي:كماالداخليالطرفإلىالخارجيالطرفمن

البنفسجي.،الأزرقالأخضر،الاصفر،،البرتقاليالأحمر،

السطجعمنمرتينالملونةالأشعةبعضوتنعكس

القطراتعنالخارجةالأشعةوتتركزالمطر.لقطرةالداخلي

يرىولذلك،51حواليقدرهابزاويةالحالةهذهفى

مقابلةنقطةفوق51حواليعندثانوياقزحقوسالمراقب

الشمس.

أحياناالناسيستخدم.الأقواسمنأخرىأنواع

تتكونالتيالملونةالأقواسإلىللإشارةقزحقوسمصطلح

ومرشاتالمياهوخراطيمالشلالاترذاذأ:أجحرارذاذعلى

حالةفيحتىالأقواسهذهمثلرؤيةيمكنحيثالحدائرت،

السماء.فيعالياالشمسارتفاع

الضوءوالضوء(بمالألواندين)العلاقةاللونأيضا:انظر

المنشور.الضوء(بم)طبيعة

قسطنطين(؟أحرى)آتارروماان!:.قسطئطينقوس

الكبير.

الشديدةالحرأرةمنش!صنقوسالكهريائيالقوس

بينفجوةعبرقويكهربائىتياريقفزعندماوالضوء،

بينالفجوةفيالموجودةالغازاتوتعملكهربائ!!.قطهبين

.الفجوةعبرالتياروتنقلالموصلعملالقطهب!تهذين

ولهذاالبدء،ذاتيةغيرالكصبائيةالأقواسأغلبتعتبر

المصعدعليهيطلق،موجبأحدهماقطبانيوصل

يبعدثمقصيرةلمدةالمهبطيسمىسالبوالآخر)ال!صاثود(،

مجالخلقإلىيؤديكاذلك،بعدالاحرعنكلاهما

الجهدفرقعنالمجالهذاوينشأبينهما.قويكهربائي

القطبين.بينالكبير

بينالموجودةالغازذرأتبعضالكهربائيالمجاليؤين

الضعيفةالإلكتروناتبعضبذلكوتتحرر.القطبين

المصعد،إلىالإلكتروناتهذهفتنجذببنوياتها،الارتباط

موجبةإلكتروناتهابعضفقدتالتيالذراتتصبحبينما

عنالنابخوالعسريان.المهبطإلىبذلكوتنجذب،الشحنة
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الكهربائي.التيارهوالشحنةالمتضادةالجسيماتهذه

الغازعبرالكهربائيينالقطبينبينالتيارهذايمروعندما

ساطع.وضوءشديدةحرارةتنتجالمؤين

ديفي،همفريالسيرالإنجليزيالكيمياءعالماكتشف

تقريبا.ام808عامفيالكهربائيالقوستكونمبدأ

القوسي،اللحامفياليومالكهربائيةالأقواسوتستخدم

مصدراأيضااستخدامهاويمكن.القوسيةوالمصابيح

تستخدمنبائطوهى،الجسيماتمعجلاتفىللأيونات

الأولية.النوويةالجسيماتدراسةفي

لفرنابمللحاما،لكهربائيالقوساضوء:أيضانظرا

.روخلماا؟ئيلكهرباا

)1!قواس(.القدمانظر:.الددممشطقوس

الشانزيئيهطريقرأسعلىيقعقوسالئصرقوس

قوسويقعلالأشعجار.مزدانطريقوهوفرنسافيبباريس

وهوسابقاالنجمةميدان،ديجولشارلميدانفيالنصر

عاملجيشهتخليدانابليونبنائهفيبدأطريقا.12ملتقى

ارتفاعهسلغ.أم836عامفيليبلويسوأكمله.أم608

،ام5بعرضمعقودممريتوسطه،م45وعرضه،م05نحو

قادتهأسماءمنالممفا386الداخليةجدرافتحمل

تصميمتولى.انتصاراتهأسماءمن69و،العسكريين

فرانسواالنحاتوقامشماكرأ،تيريص!فرانسواجانالقوس

الخارجي.بجدارهالتماثيلمجموعاتإحدىبتصميمرود

قبرا،الأولىالعالميةالحرببعدالفرنسيونأقامكما

.لذكراهتخليداالقوسأسفلدائمةبشعلةالمجهولللجندي

اشمماية)معداتبالسهامالرمايةانظر:.والئيلالقوس

النشابية.(بمبالسهام

خطيروراثياضطرابقوشرمرض.مرص!وشر،

أشكالبعضوفى،والعظاموالكبدالطحالعلىيؤثر

تراكمعنينتجوهو.والأعصابالدماغعلىيؤثرالمرض

سيراميد،جلوكوزيلىيسمىكيميائيلمركبطبيعيغير

التالفة.الأنسجةباستبدالالجسميقومعندمايتكونوالذي

المركب.جلوكوزيدازبيتاأنزيميحلل،الناسمعظموعند

بيتاإنزيممنيكفيماقوشعربمرضالمصابونينتجولا

سيراميدالجلوكوزيليتراكم،لذلكونتيجةجلوكوزيداز.

الحنلاياهذهفتتلفالمصابةالأعضاءفيمعينةخلايافي

الاعضاء.المتورمةالقوشرية

النوعقوشر.مرضمنرئيسيةأشكالثلاثةيوجد

مرحلةأيفييبدأانتشارا،المرضأشكا!أكثروهو،الأول

عظامبتلفويتميز،والمفاصلالعظامتلؤ،عنهوينتج

وتشتملوالكبد.الطحالفيوتضخم4،معتومفاصل

ألم،على،خطرةإلىمعتدلةمنإنتباينالتيأعراضه

،الدموفقر،المشىفيوصعوبة،العظامفمبوتشققات

بهالمصابنمنكثيرحياةوتكون(الدموقيلط،ورضوض

مضاعفاتالوفاةسببيكون،لةا!دولذوفى.قصيرة

.الدمفيواضطهراباتالرئةذاتهـقوي!شاصة،للمرض

إلىأصولهاترجعالتياليهوديةال!لإلةولالأالنوعيصيب

روبا.أأوشرقوسط

الأشهرفييظهرماغالبانادراضطرالثالثانيوالنوع

عقليتخلفعلىوتشتمل.المريضحياةصنالأولىالستة

إلىإضطفة،العضلاتفيادحكمانر!اممعشديدة

يموتونبهالمصابينوأغلبوالكبد.اديحالفيتضخم

النوعهذايرتبطولا.الولادةبعدالأولييزالسنتينخلال

.الناسمنفئأبأيقوشممرضمن

المتأخرةالطفولةفترةخلالفيبدأ،الثالثالنوعأما

تخلفإلىإضافةالأولالنوعأ-كلراض-جميععلىويشتمل

ويموت.العضلاتوضعف،الفاسقفيوعبش،عقلي

فيمابالمرضعلاقةذاتاصضاعفاتنتيجةالمصابينأغلب

يصيبماوغالباالعمر.منوالثلاثين-تشرةالخامسةبين

السويد.شمالس!شانسلالةالثالثالنوع

تسمىطبيعيةغيرمورثةقوشربمرءش،بالمصيرث

الذيالشخصويكون.والأمالأبمن-قولثمورثة

يكونولا،للمرضحاملاقوشررثةوممطببعيةمورثةيرث

أطفالا،حاملانمارزقإذاولكن.اعه.صابنالمرضحاملو

والدك!!منالطبيعيةغيرالمورثةورأفيعة!!نانيةفرصفإن

قوشر.بمرضيصابثمومنلأ،أربعة،إلىواحدمنهي

ال!مبرأطوريةبغزوقامتجرمانيةقبائلتحالماتالثوط

القوطساعدعندماالميلاديلثالطالقرنفيالرومانية

الإمبراطوريةإسقاطعلى)هف!أخصىبربريةئلودضط

التيالجرمانيةالشعوبأوائلمنوكابروا.الغرلي!ةالرومانية

النصرانية.اعتنقت

ألانيعرفماهوالقوطأصل!صونأنالمح!سلمن

البحرشمالمنطقةإلىهاجرواثم،الجنوبيةبالسويد

الثالثالقرنوفي.الميلادينياكطأقرنافيالأصعود

الشماليةالرومانيةالإمبراطورية-خدودعلىأغارواالميلادي

رومانيامن)جزءدأسيافيالقوطبعضلىطناستم.الشرقية

انقسمواالميلاديالرالغالقرنوفي11272.عام(الآنوالمجر

يعرفونداسيافيالممتقرواالذينطالق!وصار.قبيلتينإلى

البحرشمالفيامشقرواالذينعرفبينماالغربي!ق،بالقوط

الشرقي!ت.3بالقوطالأمعود
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ناحيةمنالهونيةالقبائللتهديدالغربيونالقوطتعرض

إلىولجأواالدانوبنهرلعبورفاضووا.م376عامالشرت

هزيمةواستطاعوابثورةوقاموا،الرومانيةبانونيامقاطعة

الان)تعرفأدريانوبلفيم378عامالرومانيالجيحق

انظر:.فالنسالرومانيالإمبراطوروقتلواتركيا(-أدرنة

أمةأولأخربيوناالقوطصار382ءعاموبحلول.فالنس

أجاإيطابغزوقاموا.اشومانيةالإمبراطوريةفيمستقلةبربرية

ولهبواالميلاديالحاص!القرنبدايةفيألاركملكهمبقيادة

بلادإلىألاركخلفاءانتق!.ألاركانظر:.م014عامروما

أ!الغابلادفيهزمواإنهمإلاوأسبانيا.(الان)فرنساالغال

احتلتاكتيالجرمانيةالقبائل)أوالفرنجةقبائليدعلى

ا!ستمروالكنهم،الميلاديالخامسالقرنأواخرفيفرنسا(

م.711عامحتىأسبانيافي

فيالشرقي!تالقوطبهزيمةالهونيةالقبائ!!قامت

القوطعالقثمومن،الميلاديالرالغالقرنمنالسبعينيات

أ!وناملكأتيلاموتحتىالهونسيطرةتحتالشرقيون

أور:باسطرإلىانتقلواذلكوبعد.م453عامالقوي

ثيدوريك.انظر:.م471عامالثيدوريكأ!مانضماحيث

عام:احتلوها،م948عامأجاإيطابغزوأضيدوريكاقام

هزمتهمحتىفيهاالشرقيونالقوطواستمرم،394

.م055عام(الشرقيون)الرومانالبيزنطيةالإمبراطورية

(بموا!س!لص)السحادالبرتغال:نظرا.الغربيونالقوط

.القوطبمفالنس

الراقون.فصيلةمنالقوطيحيواندحيوانالثوطي،

الطويلذيلهناصباعادةويسير،طويلمرنخطموله

حيوانيعيش.القوطيمونديأيضاويسمىالشكلالطوقي

أريزونامن،الأمريكتينفيالغاباتمناطقفيالقوطى

ويتراوح.الأرجنتينشمالحتىالمتحدةالولاياتجنوبى

إلى5.4منويزن،الذيلعدافيماسم6وه04ب!تطوله

المجدبةالتلالفىيعيشالذيالقوطيولحيوان.كجم7

القوطى-حيوانويعيع!.اللونرمليةشقراءفروةلأريزونا،

ماأما.المطيرةبنماغاباتفي-كالشوكولاتةاللونبنى

للاحمرار.يميلالبنيفلونه،الجنوبيةأمريكافيمنهيعيع!

ذلكفيبماعليهيعثرشيءكلالقوطيحيوانيأكل

والعناكبوالقواقعالارضوسرطانوالديدانالحشرات

والسحالىالطيوربيضيأكلكما،الفواكهمنوعديد

.لفئرانوا

فيويجدالنهار،وقتمعظمالقوطيحيوانوشجول

ذكيغريبحيوانوهو.لهمرتعاالأشمجاروعلىالأرض

تجوالهفيبمخالبهالأرضونبم!الهواءتشممعنلايكف

طويلوديلمرنطويلحطمذواشاضود،فصيلةمنحيوادالقوطي

،حفرالأرضفيمخالبهالقوطييستعل.حلقاتدهتحيطأيصا

لسهوآ.يحدهطعامأيويقتات

منجماعاتفيوصغارهاالقوطىإناثوتسافر.بالغابات

وحدها.فتعيشالنموالمكتملةالذكورأما،عشرينإلىستة

القوطيالحمرالهنودعندالقوطيمونديكلمةتعنىو

فقط.الذكورإلىالواقعفىتشير:هىالوحيد،

لموسمجماعةكلإلىواحدذكرينضماعامحولفى

أحدأوعشرةحواليوبعدشهر.نحويمتدالذيالتزاوج

الجماعة،الحواملالإناثتفارقالتزاوجمنأسبوعاعشر

العيدانمنالأشجارعلىالأعشاشلبناءوتذهب

ستةبعد.أربعةأوصغارثلاثةالأنثىوتلد.والأوراق

مرةالجماعةإلىللانضمامصغارهاالأمهاتتقودأسابيع

.أخرى

.الحيوان:أيضاانظر

الفنعلىأطلقتكلمةالقوطيالفن.الفن،القوطي

القرنمنتصفمنوبخاصةالوسطىالقرونأواخرفي

اسمنشأ.أم004عامنحوإلىالميلاديعشرالثاني

بالانسانيينالمعروفينالإيطاليةالنهضةفمثقفيقوطي

فيإيطاليااجتاحتالتيالجرمانيةالقوطقبائلإلىوينسب

القرونفنالإنسانيونويعتبر.الميلاديالخامسالقرن

الهمج.القوطإنتاجمنالوسطى

منالقوطيالفنيعتبرا!لبكر.القوطيالمعمارفن

ظهورهاتاريخيعرفلاالتيالقليلةالفنيةالأساليب

دينيس،القديسديرفىمرةلأولادخلفقدبالتحديد.

وأشمرفباريص!،مدينةشمالفرنساملوكمقبرةوهى

والشرقيالغربىالحزءبناءإعادةعلىسوغرأصدير،ارص!

.أم441عامإنجازهوتمالجديدالأسلوببهذاال!صيسةمن

مأ2ء.عاموبحلول.سريعانجاحاالقوطيالوازونجح

أوروبافيالمناطقمنكثيروقامتأورولاأنحاءفيانتشر

،



423القوطيهابن

عشرالثالثالقرنينأثناءالخاصةالمميزةتعديلاتهابإدخال

الميلاديين.عشروالرابع

أوروبافيالكنيسةإنشاءبعصرالقوطيالطرازيقترن

معينةإنشائيةبطرقغالباالطرازهذاويتسم.الشمالية

والدعائمالمفلعةالمعماريةوالعقودالبارزةكالأقواس

والقناطرالبارزةالأقواسمنكلاأنإلا)الأكتاف(،الطائرة

كانالذيالرومانسكيالطرأزفيموجودةكانتالمضلعة

عشرالثانيالقرنوبدايةعشرالحاديالقرنخلالمنتشرا

القوطىوالطرازالرومانسكيالوازبينوالفرق.الميلادي

قتحققالرومانسكيالطرازففي.المساحةتوفيرطريقةهو

وحدةوحدةالأعمدةبينالفسحاتجميعبوساطةالمساحة

الطرازفيالمساحةتتحققبينما،الكليةالمساحةلتكوين

.وحداتإلىمقسمةإجماليةكمساحةالقوطى

الحجمكبيرالقوطيالهندسىالبناءأنالملاحظومن

فيمرةلأولالعاملينهذينبينجمعوقد.الارتفاععظيم

اممتعمالخفضحيث،باريسفينوتردأمكاتدرائية

المطلوبةللجدرانالضروريةالمساحةمنالطائرةالدعائم

.الملونالزجاجذاتالنوافذاستعمالمعهأمكنمماللدعم

يعرفطرازنشأالمتأخر.القوطيالمعماريالفن

وتمثل.الميلاديعشرالثانىالقرننهايةفيالمتأخربالقوطي

الطراز.لهذاالأمثلةأجملفرنسافيالكاتدرائياتبعض

الذوقتغيرالميلاديعشرالثالثالقرنمنتصفوفي

أدتنفسهالوقتوفى،مرغوبةالمنشاتضخامةتعدولم

ظهورإلى،الفنيةالنقاشينومقدرة،المصممينمهارة

الزينة،منالإكثارفىرغبةوإلىللأناقةجديدةمقاييس

النوافذ.زخرفةفيخاصة

أيضااشتهربالرايوننتيعرفجديدأسلوبهناك

الأشكالمناسمهوأخذ.المتأخرةالقوطيةالفترةخلال

مثالوأحسن.الكبيرةالورديةللنوافذالمشعةالهندسية

بناهاالتي،باريسفيشابلىسينتهوالرايوننتلأسلوب

الطرازنشرفيمالرايوننتوساعد.التاسعلويسالملك

ذلكإلىادتالتىالأسبابومنأوروبا.أنحاءفىالقوطي

التاسع.لويسألمملوببمحاكاةالملوكاهتمام

بناءإعادةمعبدأإنجلترا.فيالقوطيالمعماريالفن

عامكانتربريكنيسةفىالمرتلينأوللكهنةالخصصالجزء

وطور.السينيوليمالفرنسيالبناءبوساطةأم741

لنكولنكاتدرائيةفىمتميزامحلياقوطئاطرأزاالإنجليز

ويلزكاتدرائياتمثلاخرىكاتدرائياتفيثمأولأ،

المقابلوهو،المزينالإنجليزيالطرازوظهر.ولمسالزبري

بورككاتدرائياتفى،الزاخرةبتعرجاتهويتميز،للرايوننت

عشرالرالغالقرنحتىالوازهذاواستمروويلز.وإكستر

ماوهوآخر،إنجليزيطرازمعوتزامنسبقحيثالميلادي

التشجيريةالزخرفةلطريقةفجةديبالعىيعرف

لهذامثالويوجد.والسقفالحيطانعلىالمعقا-ةالعمودية

.كمبردجفيالملككليةكنيسةفيالطراز

النحتظهر.القوطيالتشكيليوالتيسيرالنحتفن

وكنيسةدينيسالقديسكنيسةفيمرةلأولالقوطى

وتجريديا،ودرامياعنيفاالرومانسكيلنحتوكانشارتر.

وروعةهدوءاأكثركانالذي،القوءليبالنحىتمقارنا

الأولالقوطيالنحتمعظممنالهدتوكان.وإنسانية

ذلكعلىالأمثلةأروعومن.ال!،ئسمداخلتزيينهو

اتبعثمشارتر.لكاتدرائيةالغربيةخهةالوابينتزالتيالتماثيل

الفنمنمستوحىحريةأكثرأسلوباذاكبعدالنحت

فيهذاملاحظةويمكن،الرومانيوالفنالقديمالإغريقي

ريمس.لكاتدرائيةالغربيةالوأجهة

القرننهايةفيالقوطيالتشكيلياكمصويراشمتهر

فيالزيتيةالألواناستعمالبتطويرالميلادقيعشرالخامس

وروبرتإرك!انلجطنذ!كفيالفضلوير:كعالفلاندر.

.ويدنديرفانوروجز-كامبين

أبوبكرم(.779-؟هـ،367-؟)القوطيةابن

بنعيسىبنإبراهيمبن-تبدالعزيزبنىحربنمحمد

أشبيليا،منأصله.القرطبىالقوطيةبابنالمعروت،مزاحم

سارةجدتهإلىينعسبإليها.حاؤهوانتقرطبةفيومولده

قرطبة.فيتوفى.الغربيينال!هـطملكبنت،القوطية

فيهمامقدمالهما،حافظا،والأدباللبفيإماماكان

منسمعفقد،وقرطبةأشبيليافيتثقة!.هعصمأهلعلى

،الزبيديعبداللهبنوحسن.النموقي!اللهبنمحمد

بنطاهرمنبقرطبةوسمع،وكأيرهمبرخابربنوسعيد

بنعبدالوهاببنومحمدالأعرجالوليدقوابلعبدالعزيز

وغيره!ا.مغيث

سيربروايةملما،الأندلسأخبارعلىمطا!اكان

ظهرعنذلكيمليوشعرائها،فقهـ،ئهاوأ!والأمرائها،

فقهفيشهرتهتفوقالتاريخكتابةويشهرتهفكانت.قلب

يشتملالذيالاندلستاريخفكتابها!ءشعار،وروايةاللغة

إلىهناكجرتالتيوالأحداثالأندلسفتحتاريخعلى

الحقبة،تلكلتاريخالمهمةالمراجعأ!ديعدهـ،028!شة

الأندلسدراساتعليهواعتمدتالفرنسبؤ،إلىترجموقد

الزهـكأ.من؟فترةالغربفي

فئالبابالذيالافعالكتابلهالعربيةعلومفي

طريفابنتبعهحيث،الصرفيةالمؤلفادتمر!النوعلهذا

المقصوركتابأثفكما،السرفسطي!القطاعوابن

اللغةكتبوكانت.الكتابأدبا"رساجوشموالممدود

عنه.وتؤضذعابهماتقرأأكثر
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،اللونصفراءأزهاراتحملشجيرةافطيسوس

الخريف!.فصلمنمتأخروقتحتىخضراءأوراقهاوتبقى

أشجارتسمىو.كيسيةثمارداخلبذورهاوتنمو

أحيانا،آمميافيأصلاتنموالتيالعاديةالقوطيسوس

يحم!الذيعنقودهاطوأ!بسبببمالذهبيةبالسلسلة

الثلاثيةالفاصوليابشجرةأيضاوتسمىالصفر.الأزمار

.الورق

يحملىرأطصقيعيحساسالأشجارامنالنوعوهذا

تسسةر.خفيفشعرعلىويحتويقاتمةخضراءأوراقا

جنوبروسطفيأصلاتزرالأسكتلندياالقوطيسوس

العادية،القوطيسوسشعجرةمنخشونةأكثروهيأوروبا،

ويتمب.زاهيةخضراءوأوراقها.أطولأزهارهاوعناقيد

بالاأ!تواءات-القديمةأعصائلواالأنواعمن-الشجرةشكل

.المتعددة

شجرةمنالأخرىاوالأجزاءوالجذورالبذوروتحتوي

يجوزلارسايتسين.تسمىسامةمادةعلىالقوطيسوس

أ-.الأطكلاافيهايوجداكتيالأماحصفيأ!ثمجرةاهذهزرع

يستحدمر،أطونادا!قويالقوطيسولرشجرةوخشب

وأصناعة11أ!!أعماللزحرهشةالأبنوس!لخشببديلا

المومميقية.ال!ل!ت

فيالبريالنباتانظر:.الهئديالقوطيسوس

الهحدي(.ا!وطيسوس)االعربيةالبلاد

وجزءاوجورجياوأذرديجانأرمينيايشملإقليما!قار

مليون27حواليسكانهعددروسيا.جنوبمنصغيرا

منأ!صم)021تمتدالتيالقوقاز،جبالوتقسما.نسمة

وتعرف.قسم!تإلىالإقليما،قزوينبحرإلىالأسودالبحر

الحنوبإلىوتعرفالشماليةبالقوقازالجبالشمالالمنطقة

(.الجبال)عبرأوزقؤقبترانسمنها

أوقاتفيالإقليماعلىوالرولروالفرسالأتراكاأ!شولى

الثورةعقبالجنوبيوأصئالجزء.أم719عامقبلمتفاوتة

جورجياجمهورياتباسمايعرفأم179عامفىالبلشفية

بجمهوريةوعرفتتنظيمهاأعيدثم،وأذربيجانوأرمينيا

وأعيد.المتحدةالروسيةالسوفييتيةالاشتراكيةالقوقازعبر

ثلاثأضصبحأم369عامديسمبرفيثانيةمرةتنظيمها

وبعد)سابقا(.السوفييتيالاتحادإطارفيمنفصلةولايات

أرمينيانالتأم،9!اعامالسوفييتيالاتحادتف!طث

أغوقازامنطقةتتمتعاستقلاأ!ا.ورو!مياوجورجياوأذربيجان

ينئ.الحديديةعيروالمعادنأضفطكاعنيةطبيعيةبموارد

.بأذربيجانباكومدينةمنبالقربالنفطمعظم

جورجيا.،أذربيجان،أرمينيا:أيضاال!

وجورجياروسيافيتمتدأغوقازاا!جبا.لبا!لمحار،

منوتمتدالأسود،والبحرقزوينبحربينوترتفع،وأذربيجان

كم،أ/012حوالىالشرقيالجموبإلىالغربيأ!الشما

م5لأ633حواليإلبروس()جبلفيهاقمةأعلىارتفاعويبلغ

أوروبا.فيقمةأعلىتعدوهيالبحر،سطهحمستوىفوق

بينالفاصلالحدودخطالقوقازالجعرافي!تمنا!عديدايعتبر

جبل.إلبروس،:انف!إآميا.بارأو

ارتفاعهاويبلغالممراتمنأحديداأ!الجباهذه!-!

بينما،الطرتمنالقليلعبرهازيمر.م0003منشترأ

مثالوتنافس.الجبالحولالحديدأحس!صكاخطو!اتلتقي

بهاقىجدلاأنهإلا،الألبجبالفيمثيلتهاأغوقازا

القوقازفىالغنيةالمعدنيةالمواردتشم!!.تقريبابحيرات

وخامات،ومياكوب،وغروزفطلاكو،فطأضفطاحقول

التنجسقخامواحتياطياتجورجيافيالغنيةالمنجنيز

اضمين.اوالموأجبدنوم

حاجزاكانتأنهافيأخاريخيةاالقوقازأهميةتبرز

فيتخطتهاقدأصغزواتامناسديداأنإلا،أطه!هـات

أ!سصى.اوأعصديمةاأحصورا

بصدفةدائمامغطىيكونرخوجسمذوحيوانالقوقع

.القدميسمىعضلىعضوعلىالقوقعويزحف!.حلزولية

والفموالعيون،المجساتأوالملامستوجدالرأسوفي

مننوع000208منأكثروهنالك.الصغيرةااللاسسانوا

يصلبينما،الدبوسرأسمنأصغربعضهاويكون.القواقع

سعما.06إلىالاخربعضهاطول

الغاباتفيتقريبا،مكانحصلفيالقواقعتعيم!

وتأكل.المحيطأجزاءوكافةوالبركالأنهارواوالصحاري

طولإلىو!ممو،البريةالقواقعأضحمأحد.الضخمالإفريقىالقوقع

عاألومنالعديدتحلرولألهضاراحيواساالمزارعوديعدهو.سم51

.الساتات



رطب،موقعدىالصغيرالمطاطيالبيضمنعنقودايضعبريقوقع

الرطبة.الأرضديالظليلةكالحفرة

تتغذىالبريةفالقواقعالغذاء.منعديدةأنواعاالقواقع

فيتعيم!التيالقواقعتتغذىبينما،المتعفنةأخباتاتبا

الميتة.والحيواناتالمائيةبالنباتاتوالبحيراتالأنهار

ويتغذى،البحريةبالأعشابالبحريةالقواقعبعضوتتغذى

البحريةالقواقعمنوالقليل.الميتةبالحيواناتالاخربعضها

الحيواناتداخلأوالبحرنجمأجسامداخلتعيشطفيلية

القوا!تعيشوقد.المرجانعليهايطلقالتيالحيةالبحرية

سنة.وعشرينسنتينبينيتراوحعمرإلى

ذاتأيخنتوية،اليابسةفيتعيشالتي،القواقعوأغلب

القواقعأماالواحد.الحيوانفيوانثويةذكريةتناسليةأعضاء

أنثى.أوذكرايكونأي،الجنسوحيدأغلبهافإن،المائية

ثلاثإلىالقوأقعتقسيميمكن.القواقعمجموعات

وأ،اليابسةفيفيهتعيشالذيالمكانحعسبمجموعات

المالحة.المياهأو،العذبةالمياه

.والهادئوالهنديالأطلسيالمحيصأم!كلفيتعيشانحروطيةالقواقع

أحسامة.االلسعبأداةتصطادهاالتيالصغيرةالبحريةبالحيواناتوتتعذى

المحروطيه.القواقعلسعاتجراءمنالناسبعفك!ماتوقد

425القوقع

هصمية/عدة

!

القوقعجسم

تحت-الظليلةالرطبةالأماكنفييةالبراقعالقوتوجد

والأنهار،البركحوافوعلى،ا-لجارةأوالأشصخارجذوع

أنناإلآ؟الأرضعلىالقواقعأغلبوتعيشرع،الغاباتوفي

الملونةالضخمةالانواعمنالعديد4المداررالغابارتفينجد

.رئاتالبريةالقواقعكلولدىالأفبخار.قفوتعيشالتي

مكانمنللزحفالعضليةقدمهالبريالةصقعويستخدم

ممامتعرجخلفىباتجاهقدمهعفىلإتوتتسهـكلاخر.

.للأماميدفعه

علىتساعدهلزجةمادة،تحركهأفاءالةوقعويفرز

الخنافسمنالقو!!أعداءتقعحيانا!9بعضوفى.التحرك

الجافالطقسوفى.اللزجةالمادة،لتلكفري!4،والنمل

لزجةمادةمنالمكونةصدفتهبد(اخلأغسهالقوقعيغلق

السباتعليهيطلقالذي،الوضعهذ.اعلىويظل.جافة

الجافة.الفترةتنتهيحت!!الصيفى،

والبحيراتوالبركالأنهارفيالعذبةالمياا/ا!قموتعيح!

مننوع000.5منيقربماو!!اكاطشار.الماءوينابيع

ترتفعأنيجبوبالتالى،رئاتوليكضها.الرذبةالمياهقواقع

للبعضبينماالهواء،منالأكسجينكستنشقالسط!إلى

الماء.منالأكسجينتمستقومخياشيماالاخر

أكبرالبحريةالقواقعأوالمالحةالمباهقواقعوتعد

نوع000.55فهنالك،القواقعأصلبينهـشمجموعة

البحر،شاطئامتدادعلىانواعهابعضوتعيشر،منها،

عمقا.أجزائهأكثرفيالمحيطفاعفىثأخربوتعيش

)غطاءوصادوكذلكخياشيميةسالبحىالقوا!ولأغلب

داخلإلىبجسمهالكمشمتىاط!وانعلىيقفل(صدفي

الختلفةالبحريةللقواقعالملونةالأهـدافاوترد.صدفته

.الاصدافبجمعيقومونالذينلأولئكقيمةذات

غذاءالقواقعمنالعديدتمثل.والضارةالمفيدةالقواقع

البحرجرادمتل،والقشرياتوالليورللأس!طكمهما



الضحلةالمياهقوقع426

بصورةوشمهالعدلةالمياهقوقعقدمرؤيةيمكنعذبةمياهقوقعوفبمقدم

اشجاحى.ايائيةالأحياءحوصبحانبالحيوانهداالتصاقاثاءواضحة

موحيه.حركةضالقدءعصلاتبتحريكالقواقعوتتحرك

الحدائة!قواقعأنأضاسامنالعديدويرىوالكركند.

أصشهية.أالأطعمةامنإسكارغتباسمالمعروفةالحلزونية

الأزراراصناعةلىأجةالأ!شرأاالعمامةقواقعوقسشدم

.للقمصاناللؤلؤية

ديداناالمداريةالمناطقفيالعذبةالمياهقواقعبعضتحمل

إلىيؤديمرضوهوالبلهارسيا،أوالمنشقاتداءتسبب

العملاقالإفريقىالقوقعويتلفسنويا.الناسال!فوفاة

طولهويبلغ،الصغيرةالمطاطوأشعجاروالنباتاتالأزهار

فيالموجودةانحروطية،القواقعأنواعولبعض.سمأ5

31طولهايبلغسامةلسعأداةوالهادئالهنديالمحيطين

إلآ،الأخرىوالضحاياالأسماكلقتلالسمويستخدم.ملم

تحملأنويم!صنأيضا.الإنسانيقتلقدالسمهذاأن

حمىمثلأمراضا،الإنسانيأكلهاالتي،البحريةالقواقع

ملوثةمياهمنأخذتإذاوذلكالكبد،والتهابالتيفوئيد

الصحى.الصرفمجاريلمياهمجاورة

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الضحلةالمياهقوقعالبلهارسياالححرأذد

لحلزويارلمحاالحلىولىافاصدلأا

اكلواتياخولرانقلبروا

لبطلي!وسا

ملونةمحارةذوبحريقوقعالضحلةالمياهقوقع

وقد.الدافئةللبحارالضحلةالمياهفىيعيشوهو.لامعة

الجزءويبدو.سمأ5حتىا،5منالقواقعطوليصل

قوبيعيش.زاهيةألوالىتكسوهالامعةصدفةدوالفحلةالمياهقوقع

ألواعبعضالأصدا!حيمهواةيقيم.افئةاطاالبحارفيالضحلةالمياه

باهمههآ.ممسالغالضحلةالمياهقوقع

فلهالسفليالجانبأما،الملونةكالبيضةالمحارةمنا!لوىا

.الصغيرةالأسنانمنكثيربهاتحيططويلةضيقةفتحة

الضحلة.المياهقواقعمننوع002منأ!خرويوحد

بعضهاويتغذى.بالطحالبالقواقعمعظموتتغذى

بحريةوحيواناتنباتيةبموادالاخروبعضهابالأسفنج

جامعوويكلفجدأ،نادرالأنواعوبعض.صغيرة

الضحلةالمياهقواقعوكانت.كبيرةمبالغالأصداف

والهندالصينفىنقودابوصفهامايومفىتستخدم

يستخدمونالقبائلرؤساءكانفيجيجزروفىوإضيقيا.

التيالأعمالتميزضمارةالضحلةالمياهقواقعمننوعا

.الأعدافان!:بها.يقومون

فىلاستعمالهطمعدنيةأدواحلإعدادطريقةالقولية

بصفالعمالبعضيقومأ!يقةاهذهوبموجب.الطباعة

بدهنآخرونيقومبينما،فولاذيإطارفيووضعهاالحروف

صحيفةتوضعثم،الزيتمنرقيقةبطقةالحروفواجهات

،الحروفعلىفلوبختسمىالمركبأ!رقامنلمحميكة

واجهاتش!!لتأخذحتىبشدةتضغطأووتضرب

فيالورققالبيوضعثمالإطار،علىتوجدالتيالحروف

بالقالب.يعرفوجافاقويايصيرحتىليتحمص،فرن

ثمأعلىإلىواجهتهصندوقفيالقالبهذايوضع

يتكونالذيالمنصهر،المقولبمعدنلسكبعامليقوم

القالب،علىوالرصاص)الأنتمون(والإثمدالقصديرمن



427لقوميةا

وتطبعجامدا.لوحامكوناقوياالمعدنيصيرالحالوفى

.اللوحهذامنالصفحة

بطبعالإسراعفيالقولبةطريقةاستعماليساعد

الطابعاتفىتستعملالتيالقولبةألواخونجد،الصحف

المطابعفيتستعملالتيتلكأنإلآ،مسطحةالصغيرة

نصفشكلعلىتكونالصحفلطباعةالدوارة

أسطوافط.

قليلةوهىفقط،دقيقة51القولبةألواحإعداديستغرق

.الأخرىالطاعةبألواحبالمقارنةالتكاليف

الأوفعستطباعةبالقولبةاستبدلالحاضرالوقتفي

الصناعية.الأقطارفيالعامةالطباعةأعماللمعظمالحجرية

علىتستعملالقولبةمازالتحالأيةوعلى.الطباعةانظر:

النامية.الدولوامئفينطاق

الطباعة.حرفبمالكهربائيةالطباعة:ايضاانظر

)القودز(.العربيةالبلادفيالبريالنباتان!:القولز.

عضليةقنأةشكلفيالغليظةالأمعاءمنجزءا!لون

إلىالأعورالمصرانمن(الطعام)ففمالةالكيموستحمل

القولون:هىأجزاءأربعةإلىالقولونوينقسم.المستقيم

منالأيمنالجانبعلىأعلىإلىيمتدالذيالصاعد

يمتدالذيالمستعرضبالقولونشصلثم،البطخىالتجويف

الجزءهذايلتقىثم،المقابلالجانبإلىالتجويفعبر

الأيسرالجانبأسفلإلىيهبطالذي،النازلبالقولون

السيني.القولونوهوالرابعبالجزءيلتقىحيث

ووظيفتهام،،5نحوالإنسانلدىالقولونطوليبلغ

عضلاتهوتقوم.الكيموسمنالمعدنيةوالأملاحالماءامتصاص

بالفضالةتدفعثمومنبموالانبساطالانقباضبعمليتيالقوية

اسمطحتغلفالتيالخاطيةالمادةوتعمل.المستقيمباتجاه

الكيموس.مروروتيسرزلقا،جعلهعلىللقولونالداخلي

الربخ،؟القولونالتهاب،الإنسانجسمأيضا:انظر

الأمعاء.الزحاربم،التهاب

رائحةالزينةنباتاتمنكبيرةمجموعةاووليوس

إفريقياقارتيفيالمداريةالمناطقالأصليموطنهاالمنظر.

إلىالقوليوسوينموالغمد.زهرةأيضاوتسمىوآسيا.

مزركشة.أوراقذووهو،سم09نحوإلىيصلارتفاع

الحدائق.تنسيقأيضا:انظر

جميعابالانتماءالناسشعوريعنيسياسيتعبيرالقومية

الإحعساسكذلكالشعورهذاويشمل،واحدةأمةإلى

منالعديدوفي-وتاريخهابثقافتهاوألاعتزازللأمةبالولاء

الوطني.الاستقلالفيالرغبة-الحالات

أصبحت،الميلاديعشرالثامنالقرأنخرأوافمنذ

الشعورساعدوقد.الدوليةالعلاقاتفيمهمةقوةالقومية

ذاتيا-شؤونهاتسييرفىدولةكلريءلاسميما-بالقومية

عشرالتاسعالقرنمنذمراتعدةباأور،خريطةتغييرعلى

،الميلاديالعشرينالقرنأربعينياتأوأخرو!ذ.الميلادي

كذلك.اشيقياوإآسياالقوميأ؟حولت

مضى،فيماوجودهاعدمرغم،أ!وماالقوميةانتشرت

الأمة.إلىبالانتماءدائمايشعرونالناسيكم!لمحيث

وأالفرقمنلعددموالينا!!سطىا)قرونفيوكانوا

ولاءيكنونالفرنسيونالمواطنونانكافمثلا،.الحكام

ثوليكيالكاوالإمبراطور،فرنساومللث،برغندبإ،لدوق

.اليلباوا،سلمقدا

سياسيةوحدةتطورمعالقوميةظيرت.صةالقمنشأة

مجموعةفالأمة(،الأمة-)الدولةالقوميةالدولةتدعى

ولهممشتركةولغةوتاريخاثقافةيت!اسمونالناسمن

الأرضمنقطعةفهيالدولةأما.القوصيةبالوحد/ةشعور

كانتإذاالقوميةالدولةوتوجد.ورتلةمةحكملسكانها

!فسها.الحدودوالدولةللأمة

العصورأواخرالتطورفيالفومي!الدولةبدأت

تلكخلالوالاتصالاتالرحلاتسنتوف.الوسطى

بلدهمأجزاءعلىالناساطلعأناقيجةوكاتت،الفترة

للزعماءالولاءوبدأ.المحليهـجتمعهمبقعةخاربماالممتدة

للملوكالاتجاهتعاظمحينفي،يض!!فمينوالدبالمحليين

،الميلاديعشرالثامنالقرنوبحاولأكبس.بصورة

البلدانمنوالعديدوأسبانيانساوفإفيلمتراأصبحت

دولأ.-أكاالأخرى

القرنأوائلفىبالقوميةالشعورىأخمبشع!إنمت

قومية.دولأيصبحلممعظمهاأنإلاعيلادي،1االتاسئكشر

فيالحقلهاالقوميةالمجموعةأناسالنامنكثيمويعتقد

المعروفالاعتقادهذاسببوقد.الخاصىةدولت!اتكوين

القوميةالثوراتمنالعديدالقوميا!لصيرتقريربمذهب

عامتركياعناستقلالهااليوناننالتفصضلا،.أوروبافي

عامهولنداعنمستقلةبلجيكاوأءحبحتام،982

.أم083

الحركةنشطتالميلاديالعشرينالقرن"بداليومنذ

للوقوفمحاولةفيوذلك،الشامبلأ.دفىالعرببءالقومية

الحريةوتحقيقالعثمانيةالتتريكمر،ولاتوجهفي

ضدالحلفاءجانبإلىالعربشإركوقد.والاستقلال

نأفىمنهمأملاالأولىالعالميةأ-ضبفىإيةالعثماالدولة

نكثواالحلفاءأنإلا،السياسيبلدانهماستصلإلينجزوا

الاستعمارينبينماالعربيالمشرق3وقى.للعرربوعودهم

بيكو.-سايكمم!اتفاقيةبم!هـجبوالفرنسيالبريطانى
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نشطتالميلاديالعضرينأتحرنامنالخمسينياتوفي

بقيادةمصرحاوأتحيثجديدمنالعربيةالقوميةحركة

اعتماداالعربيةالوحدةتحقيقعلىالعملعبدالناصرجمال

والدينواللغةالعربيةالدولب!نالممتشركأضاريخاعلى

ومحاولاتوالاقتصاديةالسياسيةالووفانإلا،والثقافة

أغومىااهشروعهذاإتمامعدمفيوسعيهاالكبرىالدول

ذلك.تحقيقدونحالال!صير

شىبعدشيمارتتصوأ.القوميةألثكالمختلف

عبرتمثلا،التحدةأ!!لاياتاففي.أصمالعاأرجاءمختل!

الغر!نحوأصسريعاتوسعهافينفسهاعنالقوميةروح

منالعديدواقتنع.الميلاديعشرالتاسعالقرنخلاأط

تولىيستوجبظاهرا،مصيرالأمتهمأنالأمريكيين

بأكملها.الشماليةأمريكا

أغوميةباالجديدالشعوروحدفقد،الغربيةأوروبافيأما

عدةإلىمنقسمتينكانتاأنبعد،ذأ!كبعدوألمانياإيطاليا

دهـأسةأست!ضينالشعبينهذينمنكلاندمج.دويلات

،08711عامأجاإيصاتوحيدتم.يلاتالدرتلكمنواحدة

.أم871عامقوميةدولةألمانياوأصبحت

بارأكبقوميةمجموعاتحاوأت،أحرىجهةمن

المجر-النمساإمبراطوريةمنصغيرةدويلاتإنشاءالشرقية

أبمطهاعملت.العثمانيةولةأولواالرو!ميةوالإمبراطورية

الأولىاأحا!يةاالحربقيامعلىالقومىالمصيرتقرير

بعدالإمبراطورياتوقسمتأم(،189-أم19)4

الأولى.العالميةالحربانو:.الحرب

اممتعمل،الميلاديالعشرينالقرنثلاثينياتوخلال

الإيطالىموسونينىوبنيتوالأدانيهتلرأدولفهماطاغيتان

عززالق!دشعبيهما.منالمفرطالولاءطلبفيالقومية

الجخسياتمنعددابأنالاعتقادوهى،المطلقةالقومة

هذهوضعت!ما.الأخرىالجنسياتجميعمنأرقى

الجنسية.تلكيدعىمنكلعلىصارمةحدوداالف!صة

الأجناسامنالملاي!تأضازيولىاقتل،المطلقةللقوميةودعما

كماأصدنيا.االرتبةمنبشرااعتبروه!احيث،الأخرى

ساعدتوقد.أمحالماغزوفيوإيطهالياألمانياشمرعت

-م1)939الثانيةالعالميةالحرباندلاععلىأعمالهما

أم(.459

منلالعديدالقوميةأدت،الثانيةالعالميةالحرببعد

بالا!شقلاأ!لبةالمصااإلىوالامميويةالإفريقيةالمستعمرات

عنالستقلالهماثستانأجاواالهندأتناالمصير.تقريروحق

.مأ!74عامبريطانيا

اليلادي،العشرينالقرنمنالسبعينياتوخلال

كانتأكثرهاأنإلا،أخرىدولةثمالينمنأكثراستقلت

ولدأصذياالطويلالمشتركةالتجاربتاريخإلىتفتقر

أجلمنالقوميةشجعوازعحاءهالكنأوروبا،فيالقومية

القومية.الوحدةتنميةمساعدة

والخطأالصواببينالقوميةأثارتختلف.القوميةآثار

القيامفيوالرغبةالانتماءروحللناستقدمأنهاإلا

أكبراهتمامايولونأنهمكمابلدمما.أجلمنبتضحيات

كما.والموسيقىالأدبمثلالأتمجافىأمتهمالإنجازات

الرغبةتؤديوقد،الأمبينشالتوترالمنافسةتوأسدأغوميةاأن

وربما.الحربإلىالعسكريأغتعواالقوميةتمحيدفى

واضطهادالعنصريةالكراهيةإلىأغوميةافيالتطرفيؤدي

.ال!قليات

الوطنية.بمالأمة؟الفاشية:أيضاانظر

العصرنيفكريسياسيمذهبالعربيةالقومية

إلىالمحيطمنالعربيالقوميالشعوربتقويةنادىالحديث

هيئاتالعامالجماعىالشعورهذاعنوتفتقتالخلئ!

عربيةممياسيةوأحزابالعربيةالدولجامعةمثلىدوأجة

صكةشكلت،أسربيةاأ!دولامعظمافىمختلفةوجمعيات

هذادعماأنبعدخصوصا،أصدولامستوىعلىشعبية

الراحلالمصريالرئيس:سياسئاإعا،مياحهرالمذهى

أصاصر.اعبدجمال

مؤيدينبينالفكريةالسياسيةالحركةهذهتوزعت

وفرصةالعربيةلالأمةنهضةفيهارأوافالمؤيدون.ومعارض!ت

ثغراتسدعواملمنمهماوعاملأ،أحرياال!نتماءلتقوية

الواحدالجنسانصهارعواملمنوعاملا،أصشتاتواالتفرق

القراراتصنعتتصدرموحدةف!صريةأيديولوجيةداخل

تحقيقإلىتهدفالحركةهذهأنكما.الأمةامساروتوجه

الحضارةوبعثتاما،استقلالأالعربىاحشعبااستقلال

أبناءبينوالتماسكالوحدةمنقدرأكبروتحقيقالعربية

وهي.العربيةالأمةمستقبلالنهايةشيتشكلاكتيبةالعرو

فيالعربانتصاراتوراءكانت-المؤيدلنرأيشي-أيضا

القرنمنالخمسينياتفيوالصهيونيةإسرائيلضدحروبهم

دعموفيوالجزائر،اس!ويسحربمثلالميلاديالعشرين

المعارضونأماالقضايا.منوغيرهاالفلسطينيةالقضيةمسار

القوميةهذهأنرأوافقد-التطبيقيالمظريالمستوىعلى-

النظملإحلالوتقومأ!دين،ارابطةحسابعلىتأتي

روالصأاستبدالاخربمعنىأو،السماويةالنظهممحلأ!ضعيةا

وما،الحركةهذهأنرأواكما،بالدينأمحرقاووالقربىالدم

الفكرتروج،بارزةوشخصياتتعاليمامنتحتهايينصوأ

،الموروثالإسلاميأغكراحسابعلىأ!لمانياالأوروبيا

وما،الغربيالثقافيالغزوأشثالمنش!!لالحركةهدهوأن

والتىالغرببهانادىالتيالقوميةللدعواتفعلردإلاهي

.الحياةواقععنالدينتنحيةتريد



942الحسنأبوالدينعلاءالقونوي،

القوميةنشاطأزدادالميلاديالعشرينالقرنبداياتفي

الساحةعلىإسرائيلدولةظهوربعدأكثروازداد،العربية

السياسةخبراءبعضويقدر.أم148عامفلسطينباحتلالها

الغربيةالقوميةمنجزءألاهىماالعربيةالقوميةأنالعالمية

العنصريةأمعاسعلىافكارهابنتالغربيةالقومياتأنغير

الضعيفة.الشعوبواستعمارالنفوذوزيادةوالاستعلاء

العربيةالدولبعضفيكثيرةممياسيةأحزابظهرت

حزبمثلعليهاوتقوملهاوتدعوالعربيةللقوميةتنظر

العربيالبعثوحزبسوريافيالاشتراكيالعربيالبعث

(وضاق)أنحسرالناعر"دينوحزبالعراقفيالاشتراكى

ارتبطتالأحزابوهذه،الشاموبعفبلادمصرفي

ونضالحريةأجلمنالكفاحيسمىبماالقوميةشعاراتها

أيضاشعاراتهاارتبطتكمافئاتها،بكافةالعربيةالجماهير

التحرريالقوميالنضالبينوالتساندالتفاعلبمسألة

الأحزاببعضإلىبالإضافة،التقدميالاجتماعىوالنضال

نطاقاتعنتخرجلمالتي،الشامبلادبعضفيالأخرى

ككل.العربمستوىعلىليعستمحدودةإقليميةقومية

والأرضوالتاريخوالدماللغةأنالقوميالفكرهذاوخلاصة

الرسلقبلموجودةأشياءهيالمشتركةالعامةوالهموم

الأولى-فإنلذا،السلامعليهموعيسىوموسىصؤلهيدمحمد

الشعورتنميةأجلمنالعمل-القومييننظروجهةمن

الدينمفاهيممنانطلاقالامنها،انطلاقاالوحدويالقومي

تلكمنانتشاراوأقلحدودااضيقنظرهمفيهوالذي

أخوةوأنتضامنا،والأكثرالانتشارالواسعةالعامةالمفاهيم

المقدمةهيوالدموالجنسالأرضوأخوةوالقوميةالوطن

العربية-القوميةأتباعيرىكما.والشرعالدينأخوةعلى

التراثىالبعثعملياتأن-بحتةأيديولوجيةنظروجهةمن

غيرأمروتنويرهالتراثإحياءفيالمتمثلالقديمالفكروتمجيد

بماأو،الحديثةالعصرمعطياتإلىالنظروأن،أهميةذي

حلأينماالبدءنقطةهىتكونأنيجب،المعاصرةيسمى

الشعاربعضهممجدهناومنالعهود،وتجددتالزمان

كما-اتخذشعاروهو،للجميعوالوطنللهالدينأهشهور:ا

ما:تقولقديمةنصرأنيةفكرةمن-العلماءبعضيقول

العربيةالقوميةلفكرةوالقارئ.للهللهومالقيصرلقيصر

وأحدةلعملةوجهالىفهما،العروبةلمصطلحمرأدفةأنهايجد

المعاصر.الثقافيالتنطرحعسب

وروجالعربيةالقوميةبفكرةنادىمنهناكأنوكما

مثلالعربيةالشخصياتكبارمنمؤلفونلهاوصارلها

الناصرعبداوجماام(-689ا088)الحصريساطع

(ام989-0191)عفلقوميشيلأم(079-أ)189

الذيالمقابلالفريقهناك،العربالسياسيينالزعماءوبعض

تصدىمنضمنلهاوتصدىالعربيةالقوميةفكرةدحض

الأعلىأبيأمثاللهاالمناوئاغكرياالتيارأصحابمن

والرابطةالقوميةالدعوةبين4مؤدففىالمودودي

القوميةحقيقةمؤلفهفىالغزاليصحمدوالشيخ،الإسلامية

القوميةنقدمؤلفهفيبازبنالعزيزعبد.والشيخ،العربية

الشعوبيةمؤلفهفىرمضان!!مطفىوم!خمد،العربية

،معاصرةفكريةمذاهبمؤلفهفيقطىبومصحدالجديدة

.العربالمفكرينمنهؤلاء/غيرإلى

الموسوعةفيعلةذاتمقالاق،

ميشيل،عفلققط!محمد،إبراهيم

العلمانيةيزالعغعبدباز،اب!

العنصريةالعربيةالسياسيةالأحزا!

لقوميةاللإسلاما

النصراليةال!ربيةالدولجامعة

الوطنيةساط!!،الحصري

حه،لصر،لنااعبد

.(م7531-9131هـ،857-917)لقونوإ،با

فقيه.القونويالتبريزياسماعيلبنعلىبنمحمود

بأبيويكنى،الدينبمحبيلقبن!ويأص!ليشافعي

ذلكيمنعهولمصغير،وهووالدهفيوتو!صر،ولدالثناء.

عصرهعلماءأشموعنالعلماشأخذ،بالعلمالاهتماممن

الفتياإليهأسندتوغيرهما.والقزويني،الأصؤثانى:منهم

،بالقاهرةالشريفيةبالمدرسةدرسهيع!ولوكان.والتدريس

ابنمختصرعلىشرحله.الخانقاه4مشيضوتو!!وغيرها،

الحاويفيمالبعضوتصحيحإفقه،اأصولفيالحاجب

الصغير.

-؟هـ،777-؟)الدينجمالالقونوي،

عبدالرحمنبنمسعودبنأحمدلينهـحمود.م(5371

عالمالثناء.بأبىيكنى،الدينبب!النبالمكالقونوي

بدمشقنشأمفسر.،أصولى،ا.لمذهبحنفي،فقيهنحوي

علومفىوبرعوغيرهأبيهعنالفقهفأخذعلم،بيتفى

بدمشق.القضاءووليوالإفتاء،بالتدريصي!اشتغل،شتى

الفقه،أصولفى،المغنيشرحفيالمنغثى:مصذمماتهمن

أحكامتهذيبللقدوري،ا!تجريداشرحفيالتفريد

بدمشق.ؤوفيإشفسير،افى،القران

القونوي.لدمشقيانظر:ا.ممثقيلدا،القولوي

-)668الحسنأبوالدينعلا-االقونوي،

يوسفبنإسماعيلبنعليأم(.-932أ017هـ،972

بقونيةولد.وأديبومفسروأصوليشافعى4فف.القونوي

العلموأخذدمشققدمثمبها.وتعلمونشأالرومبلادمن
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بدمشهتالتدريستولىثم،الوقتذلكفيعلمائهاكبارمن

إلىتوحهثمفيها،القضاءوتولى،الإقباليةالمدرسةفى

بالمدرسةالتدريسوتولى،الخانقاهمشيخةوتولىالقاهرة

المنهاجمختصرالحماوي،شرحمنها:مصنفاتله.الشريفية

،التصوففىالتعرفشرحفيالتصرفللحليمى،

بدمشق.توفي.الفقهأصولفىالمعالمكتابواختصار

والمسدمينالعربعندالعلومانظر:.الأولالقوى

)الطمى(.

العاملة.القوىان!:.البشريةالقوى

والمسلمينالعربعندالعلومانظر:.الثوالثالقوى

)الطب(.

والمسلمينالعربعندالعلومأنظر:الثوالي.القوى

)الط!(.

هـادلرصدا!رو!4،ا!طنمنصءاول!الموى

أسدشأ!ةاحاجاتمعظمتنتجالتىهيالعاملةوالقوىأجر.

علىيساعدانوإنتاجيتهاوحجمها.والخدماتالسلعمن

.الدوللتلكالاقتصاديالنموإقرار

السكمانمصطلحالمتحدةالأممنظمةوتستخدم

محتلفمنأناسايضما!ديااقتصاديا،النشيطون

فرصةعنيبحثونالذينأويعملونالذينمنالأعمار،

هذهضمنالسنوكبارالشبابنسبةوترتفععمل،

النامية.الدولمنالعديدفيالمجموعة

مصطلحالأحيانبعضفيالاقتصاديونويستخدم

يمكنللذينالكلىالعددلإجمالي،الشريةالموارد

الحربخلالفي،المثالسبيلوعلى.الحاجةعندتشغيلهم

منالكثيراستخدامتمأم(،-459أ)939الثانيةالعالمية

منبالرغمالحربىالمجهودفىللمساهمةالمصانعفىالناس

العاملة.القوىضمني!صنوالمأنهم

للحربينكانلقد.العاملةالقوىفيالحادثةالمتغيرات

النساءعددعلىبالغتأثيرالعشرينالقرنخلالأ!الميت!!ا

ذإ.المتحاربةالدولفىالعاملةالقوىضمناساملاتا

تلكخلالمرةلأولبالعملكتيراتنساءأضحقتا

.الحروب

العاملة،القوىضمنالعاملاتالنساءنسبةوزادت

كانت،المتالسبيلوعلى.الحالىالقرنخلالكبيربشكل

القوىحجممن%أ7أم098عامالعاملاتالنساءنسبة

وبحلول.%92إلىالنسبةهذهووصلت.الأمريكيةالعاملة

.%43النسبةهذهأصبحتم0991عام

الن!ةفيالحاصلالتغييربسبببالعملالمرأةالتحقت

معدلوهبوط،الطلاقنسبةوارتفاع،الاجتماعىوالموقف

ممنالنساءمنالكثيروهناكالأجور،وارتفاعأ!لادةانسبة

المصاسع.!يالعاملينعددقلصتوالمستمرةالحديثةالتقنيةالتطورات

الهوائية،الدراحاتأحزاءلصمعالعمالم!كبيرافريقايستخدمالعشري!

.الإنسانمحلحلالمصابوالديفي

القرنمنالخمسيمياتفىإنتاحىتجميعحطيطص()اليمنىالصورةفي

المستحدمالآلىبالإنسانالمسمىالجهاز)اليسرى(الصورةفىيظصبينما



علىالوظائفهذهوتشتمل.الإداريةالوظائففىيعملن

ومهنية.كتابيةووظائف!وأعمال،الأعمالإدارة

السكانمنالفاعلةالاقتصاديةالوظائفنسبةكانت

،ة!ليا(الأوروبي)الا!ا!الأوروب!المجموعةضمن

نسبةأقلوهي%،44العشرينالقرنمنالثمانينياتأواخر

،اليابانوفيالأمريكيةالمتحدةالولاياتفىعليهكانتمما

الثانيةفيبلغتبينما9.94%،الأولىفيبلغتإذ

يعملونممنالرجالمنكثيرهناكاليابانوفي%.8.94

النساءنسبةوبلغتعاما.65علىتزيدوأعمارهم

المجموعةفىالفاعلةالاقتصاديةالمجموعةضمنالعاملات

وفي،93%نعسبتهنتبلغأليابانوفي%،33الأوروبية

.%43النسبةهذهبلغتالمتحدةالولايات

الدولفيتهبطالعاملةالقوىرجالنسبةوبدأت

سببويعود،العشرينالقرنمنالثمانينياتخلالالمتقدمة

نأويتوقع.الدولهذهفيالمواليدنسبةهبوطإلىذلك

المواليد،نسبةفيهاترتفعالتيالدولفىهؤلاءعدديزداد

موضوعويعتبر.أمامهمالعملفرصتوافرعدممنبالرغم

القدامى-بالعمالوالاحتفاظللشبابالوظائفإيجاد

تغيرتكلماالجديدةالمهاراتتعلمإلىيحتاجونالذين

تواجهالتيالرئيسيةالتحدياتمن-الصناعيةالتقنيات

العشرين.القرنمنالتسعينياتفىالحكومات

البطالة.:أيضاانظر

الأوركستراانظر:.الموسيقيةالفرقةقيادة

(.)صورة

.(التبية)المصادرلإسلاما:ن!ا.لقياسا

فيالموجودةالقياسوحداتعددلمعرفةطريقةالقياس

والجراماتالأمتارتشملالوحداتوهذهما.شيء

مهاراتنا.أقدممنواحداالقياسويعد.والساعات

بأداةيومئاالناسيسألهاالتيالأسئلةمنالعديدتبدأ

أخاكم:صديقهشخصيسألفقد)كم(،الاستفهام

عنللإجابةالأعدادوتستخدم؟وزنككمأولك؟وأختا

الثانيوعنبالعددالأولالسؤالعننجيب.العسؤالينكلا

منكفردولايقاس،يعدالعائلةفىطفلفكل.بالوزن

باستخدامهذاوشم،يقاسالشخصوزنولكنأفرادها.

.الميزان

بمايوميا،القياسويستخدمإلاتقريباشخصمنوما

والعملنرتديهاالتىوالملابسنأكلهالذيالطعامذلكفي

ومثلا،نلعبها.التيالألعابمنوالعديدبهنقومالذي

أجوروندفعبالأمتاروالأقمشةجرامبالكيلواللحمنشتري

431القياس

هذهتشمليوميا.الأنواعمختلفمنا)قياسأدواتالناسيستخدم

،الحرارةدرجةلمعرفةالحرارةومقاليص،الوقتلمعرفةالساعاوتايلأدوات

الطهول.لقياسوا.لساطرالى\شياء،لوزنوالموازين

الوقت

لوزنا

الحرارةدرجة

لطولا

يجريالذيالعداءبالسباقويفوزبالساعةالعكلالمنكثير

زمن.أقصرفيم001مسافة

بعضهمفهمعليليساعدهمأقياس!االناسايستخد

يعيشآخرإلىماولديكتبفقدبي!س.معا!والعملبعضا

وكان.الوزنوثقيلطويلبأنهنؤحسهواصفاعنهبعيدا

سم،أ37طولهأنإلىفيشيرنؤحسهب!مفأنالأفضل

يطلبأننجاريستيم،نفسهالىيقةوبال.ك!خم04ووزنه

المكانيناسبأنهيعلموهو،سم76!هـضهيبلغبابا

البيت.فمبلهالخصص

بعفوتطور،القياساتابتكاركيفيةالمقالةه!.هتناقش

والمقاييس.الأوزانانظر:(.المهمةالقياسوحدات

القياساتتتمكيةط

.الوحدة2-العدد-أ:شيئينقيا"!كليتضمن

لقولنامعنىمنهناكفليسقياسا.ليسذاتهحىدفىوالعدد
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سقومالتىالقياساتسا!ديداشم.القياسعمل

أداةلوحداتقياسهاطرادالحت!ىءبمقارنةبها

بمكنالأتياءاسقليلاعدداولكى.القياس

.الوحداتهدهم!!تساولعددقياسها

استحداممنسدالادقققياص!ع!وأطحصود

تمير!تلااجسار(ا)عرأصورة!ا.اكوحدةأحزاء

أدهوبماس!.:1718مال!!المداصولقياسأر

شسمتطيع،سم71إلىمه-81إلىأقرد!

)علىالصورةول!سسما8طوأ!هإنالموأ!

سم.أ8صأق!!اغلماصوا!أ!تب!تاجمير(ا

.-7.71هواعلما!أ!ا!الدقية!والقياس

رأسم6العصاطولأنأحديعرففلن،6العصاطولأن

العصاأحدوصفإذامعنىذاالقياسيصبحولكن.م6

سم.6طولهابأن

النظام-أ:رئيسياننظامانللقياس.القياسأنظمة

أغيالراحداتروترتبصأ.المريالنظام2-،الإمبراطوري

ملعضر.بعضهانظامك!!في

عشرالثالثالقرنحوالىالإمبراطوريالنظامبدأ

عنمب!ضةفترةإلىترجعوحداتهأنمنبالرغم،الميلادي

.المتريالنظام-والعلماء-الأممعظموتستخدم.ذلك

.للوحداتالعالميالنظامهوالنظاملهذاالرسسميوالاسم

.المتريالنظامانظر:

ح!اسحاعةللقياسأدواتالناساخترع.القياسأدوات

أخرىونبائصأالحرارةومقا-!القياسوشردطوالموازين

تاالأدباالقياسيتضمنو.دقيقةقياساتعلىللحصول

علىالمبينةأ!حداتباقياسهالمرادالحادثأوالشىءمقارنة

عددسسيتبينقلمجانبإلىمسطرةبو!فمثلا،.الأداة

القلم.أطولالمساويةوالمليمتراتالسنتيمترات

.المقياسمننوعقراءةالقياساتمعظموتتضمن

للمقياسالجزئيةالتقسيماتعددبلغمهماأنهوالمشكلة

هذهمناثنتينبينغالبايقعقدقياسهالمرادالشىءفإن

ومهماتقريبا،قياسأييبقىلذلكونتيجة،التقسيمات

فبدون.القياسأداةمعتمامايتطابقفلنالقياسدقةبلغت

المسوةقياسيبقى-المثالسبيلعلى-مكبرةعدسات

يدعىجهازوبامشخداممليمتر.نصفلأقربدقيقا

الأقربقياساتعلىالحصوليمكنالميكرومترالفرجار

الميكرومتر.انظر:مليمترا.خمسينإلىواحد

فالعدادات.ومتنوعةكثيرةنبائطالقياسرأدواتتشمل

الأمتارعددأوالبترولليتراتعددمثلكمياتتقيس

ساعة-واطالكيلوعدادويقيس.الطبيعيالغازمنالمكعبة

وأأصسيارةاسرعةالسرعةعدادويقيسال!!رباء.كمية

التىالمسافةالمسافاتعدادويسجل،الأخرىالمركبات

كالنفط-موادحجمأخرىأجهزةوتقيس،المركبةتقطعها

أجرامي!ط.بايقاسأسذيا-مثلا

والحيزالحجمقباس

ذاتأنواعثلاثةالحيزأوالأشياءحجماقياسيتضمن

2-المساحة..المسافةأو-الطولأ:اغياسباصلة

مثلنقطين،بينالبعدقياسالمسافةأوفالطول.الحجم3

.رصاصقلمنهايتيبينالبعدأومديست!تب!تالبعد

وأالغرفةس!إرضيةمثلسطح،مدىقياسوالمساحة

مثل،المجسميشغلهالذيالحيزفقياس،الحجمأما.الحقل

الغرفة.أوالصندوق

مثلالأشمياء،أطوالالقدماءقاس.والمسافةالطول

كالعصا.معينشيءبطولبمقارنتها،الحيواناتا!أطوا

علىالمبنيةالقياسأنظمةقديمةحضاراتعدةوطورت

فالوحدة.الإنسانجسممنمع!تجزءطوا!تمث!!وحدات

منالإنسانساعدطولتمثلكانتأسذراعاتعسمىالتي

فىالاثارعلماءووجد.الوسطىإصبعهرأسإلىالمرفق

يرجعالذراعتمثلحجريةوألواحاخشبيةقطعامصر

..مق0003إلىتاريخها

القياساتأساسعلىأخرىوحداتالقدماءوبنى

كانتوالتيأنسياالوحدةالرومانفاستخدم.الجمسدية

منإنشالإنجليزيةالكلمةواشتقت،الإبهامعرضتعادل

يساويوالذيقدفا،بوصة21وتساوي.ال!طمةتلك

وكانت،ياردةأقدامثلاثةوتساوي.رجلمقدطولتقريبا

إصبعهرأسإلىالرجلأنفمنالمسافةحواشتساوي

.مشدودةوذراعهالوسطى

قياساتعلىبنيتالتي،القياسوحداتولكن

قياساتهم.اختلافبسببصالحةتعدلم،الأشخاص

علىمبنيةوحداتمنالحديثةالقياسأنظمةوتتكون

مستخدميها.قبلمنعليهااتفققيامسيةمعايير

.الطوللقياسمعياراالمترالمتريةالأنظمةوتستخدم



433سلالداا

فىالضوءيقطعهاالتيالمسافةبأنهالمترالعلماءوعرف

هذهوتعساوي.الثانيةمن58!،!17192خلالمفرغمكان

أدواتأننجدولهذا.البوصةوثلثبوصة93نحوالمسافة

وحداتلهاكالمساطرالعالمأنحاءجميعفىالقياس

نفسها.المعياريةالقياس

هيالإمبراطوريالنظامفيللطولالعامةوالوحدات

والميل،والاردةوالقدمالبوصة:التصاعديترتيبهاحسب

فهي:المتريالقياسنظامفيللطولالعامةالوحداتأما

والكيلومتر.والمتر،والديسيميتر،لسنتيمتر،واالمليمتر،

.وحدهبالطولممطحمساحةمعرفةيمكنلا.المساحة

يكونفقد.والعرضالطولمنكلايتطلبالمساحةفقياس

مساحةعنفكرةأيالقياسهذايعطيولا،م4غرفةطول

فإذاأيضا.عرضاللغرفةأنإلىذلكويرجع،الغرفةهذه

علىنحصل43*فبضرب.م3الغرفةعرضكان

هوالمرلغوالمتر.2أم2وتساويالغرفةأرضيةمساحة

واحد.مترفيهضلعكلطولبمرلغالمغطاةالمساحة

مرلغشكلعلىالمساحةتكونأنضرورياوليس

المربعاتعددبإيجادمساحةأيإيجاديمكنإذلقياسها،

فيالمساحةقياسوحداتوتشمللتغطتها.اللازمة

المربعة،والأقدام،المربعةالبوعمة،الإمبراطوريالنظام

النظامويستخدم.المربعةوالأميال،المربعةوالياردات

المربعة.الأمتارإلىبالإضافةالمربعةالسنتيمتراتالمتري

مربعكلمةتتضمنلاالمساحةوحداتوبعض

مثلا.كالهكتار

يأ،الكليحجمهمجسممساحةتعكللا.الحجم

قياساتمنالعديدصممفقد.يشغلهالذيالحيزحجم

حجمهيالمكعبةوالوحدة.مكعبةبوحداتالحجم

الذيالمكعبفحجم.طولوحدةتساويأبعادهمحعب

مكعب.مترهوواحدمترأبعادهمنكلطول

غرفةحجمإيجادأرادت!صييفمهندسأنولنفرض

م.3أرضيتهاعنسقفهاوارتفاعامو.ام2أبعادها

منهاكلحجمبصناديقالغرفةيملأأنيستطئالمهندس

مساحةانوبماحجمها.علىيحصلالصناديقوبعد3،م

صندوقا021إلىنحتاجفإننا2،أم02الغرفةأرضية

تتكون،الغرفةلملءإضافيتينطبقتينإلىونحتاجلتغطتها.

لثلاثةالمهندسيحتاجوعليهصندوفا.021منطبقةكل

063أو3،ممنهاكلحجمصندوقا021أضعاف

3.م036الغرفةحجمفإنلذاصندوقا،

وهىالحجمقياسامشخداماتأهممنالسعةوتعد

المنتجاتمنالعديدوتباعالوعاء.يسعهاالتيالمادةكمية

الباينت.أوباللترالحليب-مثلا-فيباع،السعةبمقياس

كلمةيستخدملاللعسعةالمقياسهذاأنمنوبالرغم

والوحدة.المكعبمقياسعلىمبنيأنهإلامكعب

المكعب،الديسيمترهيالمتريالنظامفيللحجمالأساسية

اللتر.باسموالمعروف

الوزنقياس

المهمة،الالحشخداماتمنعدد)1&قل(الوزنلقياس

العامة.المنتجاتمنالعديدا!زنبايباعأويشترىإذ

فيهابما،بالوزنمنتجاتهامعظمقيعالمركزيةفالأسواق

.والخضراواتالطازجةوالفواكهواللحوموالقهوةالزبدة

بالوزنتقاسموادالصناعاتمنال!-يدصناعةفيوتدخل

.الكيميائياتوإنتاجوالحد.يدالزجاجكصناعة

:الإمبراطوريالنظامفيأنظمةثلاأثةالوزنولقياس

وزن3-.أفوارديبواوزن-2.الصيدلانيةالموأزين-أ

.تروي

استخدامهابسببخلطالأنظمةهذهعننتجوقد

فيمختلفةأنهامعوحداتها،منأط!برنفسهاالتسمية

يويسايبواردفواأفرطل.لجزئيةاتثاأوحددوعدنهاوزاأ

الموازينرطلمنكلويساوي،يةأفوارديبمأوقية61

قليلاأقلوهىأفوارديبويةأوقية21الترويأوالصيدلانية

.لتروياأولانيةلالصبالموازينوقيةأمن

الأرضجذبقوةمقداربأنهابسموزنويعرف

والكتلةفالوزنولذلك.الجسم!.لك(مادة)كميةلكتلة

جراموالكيلوالجرامالكتلةوحداتتدلإذ،علاقةبينهما

.الغرضلهذاوتستخدم،الجسموزنعلىالمتريالنظامفى

جم.أ).00يساويجراموالكيلو

قبورفيالمدفونةتلكالمعروفةالموأزينسجلاتوأقدم

قبلقرنا04نحوإلىتاريخهايرجعالتيالقدماءالمصريين

الميلاد.

النظامينفيالكتلةوحداتلجميعالقياسومعيار

الأيريديوم-البلاتينفلزمناسطوانةوالمتريالإمبراطوري

لدىمحفوظةوهىواحد.كجمتماماتساويكتلتها

فرنسا.فيوالمقاييسللأوزا!غالدوليالمكتب

الزمنالمجاس

بنوا)الوقت(،الزمنقياسفىاءالقد،بدأعندما

الزمن2-الليلإلىالنهارمنادفيرات-أ:علىقياسهم

وأصبحت.السنةفصول3-يليهوالذيالقمراكتمالبين

.والسنواتوالشهور،،للأيامالألمساسالثلاثةالأزمانمدد

،اليوممنأقلللزمنوحداتالناسطوربعدوفيما

الشمسشروقبينالزمنلتقسيمالمز-ولةالبابليونفاستخدم

مسمىبعدفيماعليهاأطلقوالتيجزءا،21إلىوغروبها

الثامنالقرنفيالساعاتأجهزةوأصبحشط.الساعات

لتحديدالممتخدامهاأمكنبحيثالدقةمنالميلاديعشر
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المبكرةالأساسيةالماسات

أقدممنواحد:الذراع

استحدمهاالتيالطولوحدات

منالمسافةويساويالقدماء.

أصبعهرأسإلىالاسمانمرفق

الوسطى.

المصرشأرتدت:الظلسماعة

قبلالساعاتعددإلىالقدماء

عليهموكان.الطههيرةوبعد

يوميا.الظهيرةعندإدارتها

06إلىالساعةفقسمت،الساعةمنأقلبوحداتالزمن

ثانية.06إلىوالدقيقة،دقيقة

وأالثانيةمنالأقلااشمنوحداتوتتناقصوتتزايد

تقسيمويمكن.وحدات01بمقدارالسنةمنالأطول

حقبةوالعقدجزء.مائةإدىأوأجزاءعشرةإلىالثواني

تساويزمنيةحقبةالفرنبينما،سنواتأ0تساويزمنية

سنة.أ..

وتقيس.الذريةالساعةفهوللزمنالقياسىالمعيارأما

يزيدلابحيثمتناهيةبدقةالزمنالساعاتهذهبعض

الثانيةعلىدقتهافي(النقصانأو)الزيادةالخطأمقدار

عملمبدأويعتمد.سنة003منأكثرخلالالواحدة

عنالناتجةالاهتزازاتعددحسابعلىالذريةالساعة

بمعدلالذراتهذهوتهتز.السيزيومعنصرذرات

الثانية.فيمرة29179لأ077.631

الحرارةقياس

القياساتعنكثيرامتأخروقتفيالحرارةقياستطور

القرننهايةفىجاليليوالإيطاليالعالمطورفقد.الأخرى

.الحرارةمقاييسأوائلمنواحداالميلاديعشرالسادس

مقياسفإنولهذابآخر.جسمحرارةمقياسهويقارن

تقيسالتىالحاليةالحرارةكمقالش!فعالأليسجاليليو

مقاييسشيوعاالحرارةمقاييسوأكثر.ثابتبتدرجالحرارة

ومع.الملونةأممحولاأوبالزئبقالمعبأةالزجاجيةالأنابيب

داخلفىالسائلمستوىشحرك،الحرارةدرجةتغير

.المقياس

واسعبشكليستخدمانتدريجانالحرارةولدرجة

وقد.المئويالتدريج2-الفهرنهايتيالتدريج-أ:هما

ويعد.الميلاديعشرالثامنالقرنبدايةفىكلاهماطور

بوزنشيءوزلىلمقارنة:ايزان

القدماءالمصريودطور.آخرشيء

الممح.ليزنواالميزاد

!

نبيطةأول:الحراريالمكشاف

جاليليوجرب.الحرارةدرحةتبين

هذهمتلآخرونوأوروبيود

السادسالقرننهايةفىالنبائط

.الميلاديعشر

قبلمنويستخدم.المتريالنظاممنجزءاالمئويالتدريج

.مكانكلفىوالعلماءالعالمشعوبا

ضغطتحتالفهرنهاشيالتدرجفي-الماءويتجمد

ويتجمد.م212عندويغلىم32عند-عاديجوي

عندويغليالصفردرجةعند-المئويالتدريجفى-الماء

سنتيجريدبتدريجقدئماالمئويالتدريجوسمي.001

الماءتجمددرجتيبيندرجةمائةوجودإلىذلكويرجع

جزء.001إلىالتقسيمسنتيجريدكلمةوتعنى.وغليانه

التدريجباسمرسمياالتدريجهذاسمىفقدكلوعلى

لدرجةثابتقياسمعياريوجدولا.أم489عامالمئوي

درجاتمقاييسلمعايرةدرجاتعدةوتستخدم.الحرارة

التيالدرجةوهى،مئوية.،.ادرجةومنها،الحرارة

والغازية،السائلة،الثلاثحالاتهفىالماءفيهايكون

واحد.انفيوالصلبة

أخرىقياسات

والزمنوالحرارةالطولقياسوحداتعلىيطلق

لاشتقاقضمهاويمكن.الأساسيةالقياسات،والكتلة

فمثلا،.المشتقةالقاساتتدعىأخرىقياسوحدات

عنهالينتجبأخرىطولوحدةبضربالمساحةتقاس

المربعة.الوحدةهيمشتقةقياسوحدة

منأكثرأواثنتينالمشتقةالقياساتبعضوتضم

يضمالسرعةفقياس.المشتقةأوالأساسيةالقياسات

فيالأميالمثلوحداتوتدل.واشمنالطولوحدأت

زمنفيالمقطوعةالمسافةعلىالثانيهفىالأمتارأوالساعة

مقداريقيصالذيالضغطالمشتقةالقياساتومن.معين

وحداتوتشمل.المساحةوحدةعلىالمؤثرةالقوة

.وايباسكالمربعةبوعحةلكلالرطل،الضغط
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القياساتمئاتالختلفةمجالاتهمفيالناسويستخدم

قياسوحداتبعدةالكهرباءالعلماءيقيسفمثلا،.المشتقة

التيارلانسياباللازمةالقوةالفولتيقيسحيث،مشتقة

التيار.لانسيابالمقاومةمقدارالأومويقيس،ال!!ربائى

الحراريةبالوحدةالحراريةالطاقةالحرارةمهندسوويقيس

الإضاءةمهندسوويقيس.الحراريةالسعراتأوالبريطانية

شمعة.-القدمأوباللكسسطحعلىالإنارةكمية

المباشرغيرالقياس

مباشرةبمقارنتهاالأشياءمنالعديدقياسيمكن

غيربشكلبالقياس-أحيانا-نقومولكن.القياسبأدوات

فلتحديد.مباشرةالقياساستحالةأوتعذربسببمباشر

حجمهإيجادنعستيمللمسباحة،حوضفيالماءكمية

والعمق.والعرضالطولقياسطريقعنالمكعبةبالوحدات

-الحساباتبعضالمتضمنةالمباشرةغيرالطريقةوهذه

وعاءباستخدامالحوضمياهكلتفريغمنوأسرعأسهل

.القياس

غيربطريقةالشاسعةالمسافاتالمساحونويقيمي!

المبادئبعضيطبقونثمالزوايايقيسونفهم.مباشرة

الأراضى،مسحان!:.المثلثاتحسابمثلالرياضية

القمربينالمسافةأيضاالفلكيونويقيس.المثلثاتحساب

علم.،الفلكانظر:.مباشرةغيربويقةوالنجوم

الموسوعةفيعسلةذاتمقالات

القياساستخدامات

الملاحةعلم،التطيقيةالمساحةالاختبار

الوقتالأراضيم!حيرومتريةالبا

القيالررياضيات

حةالمساضياتالرياالححم

المسافةالتعيينيالعددوالتكاملالتفاضلحساب

المكعبالكسرعلم،الحساب

الهندسةالمرلعالمثلثاتحساب

القياسأنظمة

الترويسيالوزنالجوليانيالتقويمالأفوارديبوا

الصيدلانيالوزنالسنويالتقويموالمقاييمي!الأوزان

المتريالنظهامالجريجوريالتقويم

والقوةالحركةقياس

الساقطهةالأجسامقوانينالضغطالاحتكاك

القوةالطاقةوحدة،لأورستدا

الدالعةالقوةالعقدةالباسكال

هندسة،المقذوفاتوحدةالفيبر،التورك

لميوتنارةلقدالحركةا

الحصانيةالقدرةالاتجاهيةالسرعة

الذاتيالقصورالشغل

لآكرا

لأنجستروما

ينتلباا

لبرميلا

مكيال،لبشلا

مكيال،لبكا

البوصة

لونالجا

مدالجا

الحجم

القياسذراع

لأسبوعا

لأوليمبيادا

بعلرااالبعد

الهجريالتقويم

وقيةلأا

لجراما

لرطلا

الفراغقياس

لأضلاعارباممط

طول،لسلسلةا

السنتيمتر

الفرسخ

لفرلنجا

مةالقا

القدم

القصبة

القطرة

المساحةقياس

الكبل

الزمنأياس

الصيفيالتوقيت

الدوليالتوقيت-خط

الدقيقة

الكبيسةالسنة

الوزنأيالر

سكروبل

الطن

القيراط

أخرىقياسات

ترلكواا

مترلكيلوا

للترا

لمترا

حةلمساا

فةلمساا

لمعينا

ميترلميكروا

لميلا

ةزالهندا

الشو

العام

القياسيالوقت

اليوم

جراملكيلوا

ويتالهمدرد

نونقا،ومأ

يرلحراالسعرا

لمطلقالصفرا

الضوء

سولغاا

لكوردا

المئويالميزان

البريطمانيةالحراريةالوحدة

القياسوأجضةأدوات

التنفسمقياسئىالكصبالعدادالأميترا

للسوائلالسوعيالثقلمقياسارالفرصرومترلباا

نيالجلفاالمقياسمقياس،الفولشتالبندول

النسبيةالرطوبةمقياسالقدط؟التاكوميتر

السرعةمقياسالكرونومترالترمومتر

لضوءامقياسشرنوكلالماالساعة

الجهدفرقمقياسالمريا-(الذريةالساعة

المدىمقياسالمزوآالرمليةالساعة

المغنطيسيةمقيالرالمزولةالمائيةالساعة

الميزاداللاسلكىأسالمسبااليدساعة

الكفةذوالميزادالارتفاعمقياسد،السد!مية

الميكروميترلأعماقامقياسر،الحطىعداد

صلةذاتأخرىمقالا.ت

الوحدةوالمسليمنالعربعندالعلوم

وا،قاييسللأوزادالدوليالمكتب

بالبصر.العنايةأجلمنتكرسص!نةاليصرقياس

منللتأكدالعينينعلىدقيقةفحوصاالبصر!مححيجري

بتشخيصوذلكوالإبصار،الصحةحيثمنسلامتهما

علىالشخصمقدرةعلىتؤثراليالإبصارمشاكل
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الأشياءورؤيةالنظهر،بعدأوقصرحيثمنالإبصمار

مصحإلبصريفحصكما.المسافاتوتحديدبوضوح

ويقوم.وتغييرهالتركيزوسهولةمعاالعملفيالعينينقدرة

والعدساتالنظهاراتقياسوتحديدبوصفالبصرمصحح

يوصىكماأخطاء.منالعينينيعتريماأضصحيحاللاصقة

صىالضخميىلمساعدةلهماالمنامسبالعلاجبإجراءأيضا

شخصماوإذا.مشاكلمنيعترضهماماعلىالتغلب

مامرضرلوجودتوحىانتىالأعراضبعضالبصرمصحح

إلىبالمريفرمحمعثفإنهالجسدمنآخرجزءأياوبالع!ت

الختص.الطبيب

دلقياسطريقةبعد،عنالقياسأيالبعدقداس

فقد.مختلفةبأشكالوالمهندسونالعلماءيستخدمها

مابينيتراوحارتفاعع!جويةبالوناتالعلماءيرسل

الحرارةدرجةلقياسالجو،فيكم5و.كم03

اكتيالأجهزةوترسل.الأرضفوقوالرطوبة،والضغط

هذهالبالوناتبتلكوالمثبتةالراديوبموجاتتعم!

.الأرضإلىالمعلومات

الأحوالاأ!قياسأيضاأصماعيةاالأقمارتستخدمكما

:ترس!.المحيطاتوصىالأرضيةاالكرةسطحعلىالجوية

محفهاتإلىتجدهااكتىالمعلوماتالصناعيةالأقمارهذه

هذهالاستقبالمحطاتوتستخدم.الأرضيةالامشقبال

منأ!ائلةاالكميةتلكلتحليل،الحاسحوبأجهزةمختلف

تتلقاها.التيالمعلومات

علىالناسالبعدقياسأجهزةتساعدكما

الصواريخأيضاوترسل.الخارجيأغضاءااكتشاف

وعنأدائها،عنخاصةمعلوماتالفضائيةوالمركبات

والمهندسينالعلماءإلىالجويالفضاءحالات

فيالبعد،قياسأجهزةوتوفر.ال!رضعلىالموجودين

أ!ةالحاعنمعلوماتالمأهولةالفضائيةالرحلات

معدلعنتقريراترسلكأنالفضاء،لروادالجسمية

معداتوتستخدم.الحرارةودرجةالدموضغطالنبض

منك!لتوفيرالفضاءسفنفيالحجمصغيرةدقيقة

.والوزنالحجم

ومرسلالقياسجهازمنالبعدقياسنظامويتألف

قياسنظاميستخدم،المثالمسبيلفعلى.استقبالومحطة

نائية،مناطقفيالحرارةدرجاتيسجلالذيالبعد

الإشاراتوترسل.للقياسأداةكهربائياحرارةمقياس

إلىالأسلاكأوالراديوبموجاتالأداةهذهعنالصادرة

محطةفيالموجودةالمعداتوتسج!!.الاستقبالمحطة

إلىتحولهاثم،ممغنطشريطعلىالإشاراتتلكالا!شقبال

بيانية.ورسعوممتريةقراءات

المتريالنظام؟والمقاييسالأوزانانظر:.الحجمقياس

والحيز(.الححم)قياسالقيالراحتمائعة(،ااغياسات)ا

بمالمساحة؟المساحةقياسانظر:.السطحىالقياس

أحتمائعة(.ا)القياساتالمتريالنظام

)جدول(.والمقاييسالأوزان:انف!إ.السوائلقياس

نفصها،الكهرباءرؤيةيمكنلا.الكهر؟ئىالقياس

يسببالكهربائيالتياريسمىاكاأش!صامنش!!لا-وأ

والقوةكالحرارةإدراكها،يم!شمتعددةتأتيرات

فيالتأثيراتهذهمنالاستفادةونستفيعا.والمغمطيسية

ال!رباء.قياس

لهذاويستخدمالأمبير.هيالكهربائيالتيارووحدة

الكهرباءكميةوتسمىبالأميتر.يعرفقياسجهازالغرض

وتقاس،الكهربائيةبالشحنةكهربائىتياربوساطةالمحمولة

تياربوساطةالمنقولةالكهرباءكميةهووالكوأ!م.بالكولوم

.احدةرثانيةفى:احدأمبيرمقداره

الجهدفيفرقوجودبسببأححمربائياأضيارا:ينتبم

تحركعنالفرقينئصذاوشضع(.)صاقةالكهرتجائى

الجهدويقاس.أخرىإلىنقطةمنالكهربائيةأسثسحناتا

نقطتينبينالكهربائيالجهدفرقوهو،بالفولتالكهربائي

قدرةوينتجواحدأمبيرمقدارهتيارايحملسلكعلى

الكهربائيةالقدرةوحدةهووالواطواحد.واطمقدارها

إلىالموصلةالكهربائيةالقدرةأما.الواطبمقياسويقاس

ساعة.-بالكيلوواطتقاسفإنهاوغيرهاوالمصانعالمنازل

حيث،ساعة-واطدالكيلوالاستهلاكيقيسسماعة-الواطمقاس

العامةالمتمركاتلصالحكهرلاءم!المردامحته!ءمايحتسب

محكمة.رحاحيةحاويةداحل!حموطالجهارللكوباء.
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كيلوقياسمنسجلهمالمعرفةدورياالعدادبقراءةيقومالعدادقمارئ

الفرداممتهلاكلاحتسابهذهالعدادقراءةتستعل.ساعة-واط

الفواتير.وإعداد

000.1عنالناتحةالقدرةكميةهوساعة-والكيلوواط

.واحدةسحاعةلمدةواط

كهربائيتيارلمرورمادةاعتراضعمليةوتعرف

التيار،علىالجهدفرققسمةخارجتساويوهي.بالمقاومة

مقدارهتيارايحم!!موصلمقاومةهووالأومبالأوم.وتقاس

هوالموصلأطرافعبرالجهدفرقيكونعندماواحدأمبير

المقاومة.لقياسالأوممقياسويستخدمواحد.فولت

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الكيلوواطاغولتاالأمبير

الجلفانيلمقياسمقياس،الفولتالأميتر

الواطمقياسويتستونقمطرةالأوم

الواطالكولومالكهر،ئىالعداد

الفاراد

الأسطح.قيالىفييستخدمنظامالمساحةقياس

سطحوصفنستطيعالمرلغ.!طالسطحمساحةووحدة

سم.05كر46أوسم5.وعرضهسم46طولهبأنالمائدة

واحدبعدلهاالتيالخطوطفقطتمثلالأرقامهذهولكن

.الطولهوفقط

البعدينأننجدالمثالوفي،بعدانالمستوىوللسطح

فىالبعدينهذينضمويمكن.والعرضالطولهما

وهكذا،المساحةقياسوحداتباستخدامواحدمصطلح

2.سم.0023بأنهالمائدةسطحنفسنصف

المستوىللسطحالمساحةقياسعلىالحصولويمكن

ويمكن.العرض!ثيالطولبضربمستطيلأومرلغلأي

المائدةسطحصورةرسمناإذابسهولةذلكسببمعرفة

كلعندخطرسمويجب.السنتبمتراتعددوكتبنا

،العرضعلىسنتيمتركلوعنداالطولعلىسنتيمتر

سيعطيناممابعضمعبعضهاا.لخطوطمجموعتاوستتقاطع

الطولفيسمامنهماكلقياسييلمغصغيرمربع.0023

قياسإيجادويمكن2.سمأو!!ماحتهالعرضفىسموأ

والدوائرالمثلثاتمثلالأخرىالهلىسيةللأشكالالمساحة

لإيجادخاصةمعادلاتباس!خداممشابهةبطريقة

تصفالتيالمساحةقيال!حداتأوتعتمدمساحتها.

فمثلا.المستخدمةالبعديةالوحداتعلىالشكلمساحة

،مترانوعرضهام4طولهاالذكرالسال!ولالمائدةكانتإذا

2.م8زركونسوفمساحتهافإن

.لقياسا؟والمقايسا!الأوزا:أيضاان!

اوريمالقرآنسورمنالقيامةسورة.سورة،القياط

.والسبعونالحأمسةالشريفالمصحففيترلمجبها.المكية

يوملتصويرالقيامةتسميتهاجاءتاية.أربعونآياتهاعدد

فإذا)الكريمةالسورةتناولتهالذيإ!فيهوالأهوالالقيامة

والقمر!الشمسوجمع-"القمروخسطط-":البصربرق

.9-7:القيامة

هوالذيوالجزاءالبعثموضوعيمةالكرالسورةتعالج

القيامةعلىخاصبوجهوتركيزها،الإيمانأركانأحد

عندالإنسانحالةوعنوشدائدها،والساعةوأهوالها،

المصاعبمنالاخرةفىالكافريلف،5وماالاحتضار،

القيامة.سورةسميتاولذا،والمتاعب

وبالنفس،القيامةبيومبالقسما!كريمةالسورةابتدأت

منطرفاذكرتثم.فيهريبلاحقالبعثأنعلىاللوامة

القمر،فيهيخسفالذي،المهولاليومذلكعلامات

للحسابوالبشرالخلائقفيهويسحعالبصر،ويتحير

ك!ل!الرسولاهتمامالكريمةال!حورةتناولتثموالجزاء.

لسانكبهتحركولا)عليهجبريلتلاوةعندالقرانبضبط

ثإشقرآنهفاتبعقرأناهفإذايراوقرآنهبمعهعليناإنترابهلتعجل

السورةوذكرت.91-61:الؤجامة!بيانهعليناإنثم

وأشقياءبمسعداء،:فريقينإلىالآ-ضةفيالناسانقسام

الوجوهذوووالأشمقياء،المضيئة5الوجمذووفالسعداء

*ناظرةربهاإلى:"ناضرةيومئذ)وب!هالقاتمةالمظلمة

-22:القيامةفاقرة!بهايفعلأنتظن-"ل!باسرةيومئذووجوه

ألاحتضار،وقتالمرءحالعنالسورةتحدثتثم.25

الكريمةالسورةوختمتوالشدائد.الأهوالتكونحيث

العقلية.والبراهينبالأدلةوالمعادالحشرلإثبات

القرآنآيات)ترتيبالكريمال!صآنأيضا:انظر

الكريم.القرانسور(،وسوره
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فيأساماتستخدممو!سيقيةآدةاليهوديالثيثار

منتتكونأيضئا.الأطفالويستخدمها،الشعبيةالمومميقى

المعدنىالإطارمنواحدطرفعلىمرنمعدنىمزمار

علىالأمامإلىمنحنمستدقالثانيوالوف.المقوس

بأسنانهما،المغدنيالإطارالعازفونيمسك.قائمةزواية

باليدين.المدببالطرفبضربيهتزالمزمارويجعلون

تجويفوشك!!حجمبتغييرمختلفةنغماتالقيثاريصدر

الفم.

المحتم!!ومنأيهود،باالاسملهذاعلاقةهنالكليمست

أعصك.اقيثارةمنمحرفاشكلايكونأن

شىايهوديابالقيثارأ!شبيهةاالموسيقيةالآلاتوجدت

أسابانار،والصينبورليو،منهاالعالممنمختلفةأجزاء

القرنأوائلمنذالصيماتفىاليهوديالقيثاريعزفومميبريا.

الميلاديعشرالرالغالقرنأوائلومنذ،الميلاديعشرالثانى

أوروبا.في

أ!لةرا،المعروفةالوتريةالالاتأقدممنواحدةالقدثارة

الموسيقى.العرضقيثارةهي،القيثارةعائلةفيالرئيسية

الشعبية.ا!وسيقيفىأ!باغاالصعيرةالقيثاراتوتستخدم

،!جيرةخشبيةأسةاالحدسةالموسيقىأحرضاوقيثارة

الخثبأيملىوتقريبا.سما،018طولهاالش!سلمثلثة

أساسعلىالقيثارةوتستسدبالنق!.ويزخرفغالبا

ويرتفع.الدعامةيسمىرأسيوعمود،القاعدةيسمى

ي!جرالذيالمجوفالصوتصندوقالقاعدةمقدمةمن

القمةفىالصوتوصندوقالدعامةوتربط.الصوت

سبعةالصوتوصندوقالعنقبينويمتد.منحنبعنق

وتوازن.والسماكةالأطوالمختلفمنوتراوأربعون

علىللنوتةالأوتارالعنقفيالضبطمسامير)تعدل(

القاعدةمنوتمتد،الثمانيةمن5.6بامتدادمقياس

عنالضغطيرفعوعندما.أقدامسبعةطولهادواسة

ترتفعأ!ابقةا!صاأالأوتارصوتدرجةفإنالدواسة

اكتيالسافةعلىاعتماداكاملةدرجةأودرجةنصف

اقأثيرتسمىالآلةوهذه.الدواسةفىالضغطعنهارفع

وأمفتاحأيعلىللعزفالعازفوتساعد،المزدوج

بينالقيثارةواضعاالعازفويجلس.المفاتيحمنسلسلة

ويحرك.الأيمن!ضفهعلىتستندبحيثبهامميلاركبتيه

يدكلىمنالأولىوالأصانالثلاثةإبهامهبوساطةالأوتار

الاوليةالأشكالوتوجد،أقدامهبوساطةالدواسةويحرك

الحضاراتمنقريبةقديمةأماكنعدةفيالقيثارةمن

الثامنالقرنفىأوروبافىأعيثارةاوظهرت.الشرقية

رمزاالآنفيهاالقيثارةتعتجروالتىأيرلندا،فيالميلادي

وطنيا.

تتكون،عاديةغيرقديمةموسيقيةآدةأيولسقيدارة

وها8بينعددهايتراوح-أوتارذيخشبيصندوقمن

كما.الرأسطولعلىومشدودة،السمكمختلفة-وترا

كلقربمنخفضةجسورلوساطةقليلامرفوعةالأوتارأن

غريبةرقيقةأصواتاالالةوتحدث.الصندوقطرفىمن

اهتزازها.مسببةالأوتار،علىتالرتهبعندماللغاية

قدقيفوتريةموسيقيةآلىا!و!الديثارة

لهصندوقشكلعلىإطارأوتجويفوهى.الصغيرةأغيثارةا

.مستعرضقضيبمعايصلهما،أعلىإلىممتدانذرأعاد

منوتمتدأوتار،وعشرةأربعة!تعددهايتراوحأوتاروأسلاأ!ة

بأصابعالأوتارالعازفويهز.الصندوقأسفلإلىالالةعنق

فتضغطالأخرىأصارإليدأما.عاجيةبريشةأويديهإحدى

.الصوتوطبقةالنغمدرجةلضبطالأوتار

أوروبافىالصندوقيةالقيثاراتمنأنواعوهناك

الريشةمنبدلأعليهاالعزففيالكمانقوسيستخدم

بشدالصندوقيةالقيثارةصوتتضخيمويمكن.العاجية

الإطار.منالمفتوحنبابعلىالأغنامجلدصتأقصعة

الذينالقدماءاليونانيينعندالآلةهذهاشتهرتقدو

وموسيقاهم.أعانيهمفياستخدموها

الكواكبمنالقيثارةكوكبة.كوكية،الديئارة

الشمالي.الكرةنصفمنرؤلمجهايمكنالتيالصغيرة

الأرضعنويبعدسطوعا،نجومهاأكثرالوالمحىوالنسر

تساوىالواحدةالضوئيةوالسنة.ضوئيةسنة62بمقدار

مننجمأيعخامسالواقعالنسريعد.كمتريليون46.9

الشمس.باستثناءرؤيتها،يمكنالتيالنجوم

أهممناثنينرؤيةيمكنصغيرتلسكوبباستع!ال

نجموهوليرإبسيلون:أحدهمابوضوحال!صكبةمعالم

واحدكلأنيتضحالتلسكوباستعمالوعند.ثنائي

سديموجودأيضاالتلس!صبأيفهرو.نجمانبدورهمنهما

بنجمتحيطوالغازالغبارمنسحابةشكلفي،حلقى

إحدىانفصلتحينالسديمهذاتكونوقد.خافت

عنه.بالنجمالمحيطةأنحازيةاالكتلةطبقات

الثنائية.النجمةأيضا:انظر

ولذيل.العاديةغيرالأ!شراليةالطورأحدرياف

مركبةبطريقةمنشوركبيرريشالطائرهذامنالذكور

عريضتانريشتانوبه.القديمةالصندوقيةالقيثارةتشبه

أسفلإلىالذيلويتجه.رفيعريشوبينهمالأعلىمقوستان

يصلوتقويسهأعلىإلىرفعهوعند.الأحيانأغلبفى

للأمامذيلهالذكريقوسوأحيانا.سم06حواليإلىطوله
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ولا.رأسهقمةفيتجاوز

الطائرحجميتجاوز

الدجاجة.حجمالقيثاري

عندإلاالذيلنمويكتملولا

ثمانيأوسبعالطائربلوغ

.سنوات

القيثاريطائرولون

الطائرهذاويغرد.بني

كما،رخيمقويبصوت

الطيورأغاريدتقليديستطيع

وهو.متناهيةبدقةالأخرى

،الطيرانعلىقادر

القيثاريللتوازنأجنحتهويستخدم

خاصةالسرعةولزيادة

،الأرضعلىعشهالطائرهذايبنىويقفز.يجريعندما

.واحدةبيضةفيهالأنثىوتضع

الصديد.انظر:.القيح

لمنعوجنودهاالشرطةضباطعادةيستخدمهاأداةالددد

القيودوغالبية.بحريةيديهاستخداممنالسجينأوالمتهم

حديدية.بسلسةمتصلتينمعدنيتينحلقتينمنتت!صن

وأتوسيعهاويمكنالشخصيدرسغعلىالحلقتانوتوضع

الحلقتينمنبكلويوجدرسغ.أيحجملتناسبالعكس

تلقائي،بشكلوتقفلالاخرالطرففىتنزلقمثلمةحافة

.بمفتاحالأقفالهذهوتفتح

منسم56طولهيبلنيشريطالقيدمنالاخروالنوع

منالأطرافاحدإدخالوشم،الرخيصاللينالبلاستيك

صغيرمعدنيخطافويوجدالاخر.الوفداخلفتحة

القيودهذهخاوشممعا،الطرفينلإغلاقالفتحةقرب

الأصفاد،السابقفيتسمىالقيودوكانتبقطعها.

الأيديلتقييدأوالعقابمننوعابوصفهاتستخدموكانت

السجين.أوللمتهممعاوالأرجل

دوزنالحديصانعويستخدمهاقياسوحدةالقيراط

العربىاللفظمنمستمدةوالكلمة.الكريمةالأحجار

الأشجاربذوروكانتبذور.أوحبوبومعناهقيراط

الكريمةالأحجارلوزنتستخدمالخروبوأشجارالمرجانية

كذابأنهالأحجاروزنإلىيشاروكان.القديمةالعصورفي

جم..،2أومليجرام002القيراطويزنقيراطأوحبة

فيالذهبكميةلتحديدأيضاقيراطلفظيستخدم

جزءاوعشرينأربعةمنجزءاالقيراطويساوي.السبائك

منخاتموصفإذافمثلا،.جكةللسبالكلىالوزنمن

علىيحتويالخاتمأنفمعناهؤيراطا18عياربأنهالذهب

أما.الأخرىالمعادنمنأجزاء6الذهبمنجزءا18

قيراطا.42عياربأنهفيوصؤطالصافيالذهب

عندالعلوم؟الذهب،الماس،ابىجكة:أيضاانظر

والمسلمين.العرب

جستان.كيمانو:القيرعير.

عدىسكانهاعدديزيدتونسيةمدينةالقدروالى

تعد.ام499عامإحصاء-شمسب،نسمة006.201

أكثرمنذالعربيبالمغربشيدتأكفيالإسلاميةالمدنأولى

عقبةاختارهاحينم(،067هـ،05)قرئاعشرثلاثةمن

يهددهاالتيالشواطئعنبعيداجيااستراتمكانانافعأبن

وبهاالبربربهاشربصالتيالجبالعر!وبعيدا،البيزنطيون

الحربيةأعمالهقاعدةتكونأنعقبةأرادهاوقد،يتحصنون

اخرإلىالإسلاملجندمعسكرا،وأراد!،لمؤنهومخزنا

عنمعربةوهى،القيروانتسمية،كانتهناومن،الزمان

شيدتالقيروانإنويقالالمعسكر.وتعنيالفارسيةكاروان

أيضاويقال.الرومانيةقمونيةأودةحيمدينةأنقاضعلى

أميرهوالقيروانموضعإلىنافعبر!عقبةسبقالذيإن

الفتحفيتقدمهبعدنزلالذيفهو،حديجابنمعاوية

وأالقرنبباطناليوم)يعرفبالؤسنالمعروفبالموضع

الحديثةالعسكريةالثكنةتوجدصيثاختصمارا(بالباطن

قيروانا.واتخذه،اليوم

إلىتونسوسط!مباسبمنطقةفيالقيروانتقع

كم.06بنحوسوسةغربيبوجن!المهديةمنالغرب

القيرواد.يةصلىفينافعبنعقبةمسجد
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فيويظهر.لقيروانا

مسحدالصورةوسط

العتيق.ساحب!عقمة

!ث،!!أصلجيوامعسرلت!صنالقيروانإنشاءبدأ

،بالمغربإسلاميحضاريإشععاعموقعلتصبحتطورت

منالخوارجبهاقامنهبلعملياتالقيروانتعرضتولقد

ذأ!كبعدالأمراممتتبماسرعانلكن،م76أ758-عام

،الهجريأضالثاالقرننهايةفيالاغالبةالأمراءيدعلى

.الميلاديأضامنا

أحلمافازدهراجة،الأغاعاصمةالقيروانأصبحت

وا!شحدثوا،والاقتصاديةوالاجتماعيةالسيا!ميةوالحياة

الفلكىالمرصدوكذلك،الحكمةبيتأشهرهاعلممعاهد

مفخرةتعدالتىمعالمهاأعظموشيدوا،المأمونبناهالذي

أ،صبيرحوك!وميالأغلبيةالفسقيةذلكمن،القيروان

ناعورة)وهىبروطةوبئر.أم28قطرهويبلغضلعا48

معصوبوهوالبئر،علىموقوفجمليديرها،مائية

الزوار(.خشيةأوالدوارخشية)منالعيفن

رقادةمنهاالاثارمنكثيراتضممدينةأغيروانا

العستغ!.أثريةقريةأصحبحتالتي(،الثانيةأجةالأغا)مدينة

والبحوثللدراساتمعهداأجمكونقصورهاأحد

التيالخطوطاتتوتيقبأعمالقيامهعنفضلا،الإسلامية

محطوطاتوهينا!مابنعقبةجامعمنإليهنقلت

البصريسلامبنيحيىتفسيرمنحزءأهمها،نادرة

للقرآنمعروفتفسيرأقدموهوم(،581هـ،002)

الكريم.

منهامسجداخمسينأعتديمةاالقيروانمدينةوتضم

جامعأقدموهو،نافعبنعقبةشيدهالذيالكبيرالجامع

ويتميز،المغربيةالجوامعبسيداشتهرهنامنر،هناكأنشئ

الشرقيالطرازخالفهندمعياشكلااتخدتالتيبمنارته

المغربالجوامثياحتذتهنموذجافأصبحتأضقليديا

وزين،مراتعدةالجامعوسعوقدبعد.فيماوالأندلس

منارةود!تزال،قرطاجنةأطلالمنجلبترخاميةبأعمدة

الشمالمنالقادمينانتجاهتلفتا!أ!مخمةاالجامعهدا

ومن.الإمعلاميودورهاأغيرواناعظهمةعلىشاهدا

أبيالجليلأصحابيامقامالقيروانفيالمشهورةالأماكنا

ويقصدكبيرةدينيةبمكانةيتمتعأ!ذياالبلويزمعة

وخاصةطويلةمسافاتمنوالزوارالمصل!تآلافمسجده

فيالمشهورةالأخرىالمساجدومن.الدينيةالمناسباتفي

الثلاثة.الأبوابامسجدالقيروان

تعرضتالتيالمحنمنالرغمعلى،أغيروانااتسمت

وحينما.الإسلامعنودفاعهاالحريةعلىبحرصهالها،

وضعتالتيأم881عامباردومعاهدةفرنعساأبرمت

منمعقلاالقيروانكانت،أغرنسيةاالحمايةتحتتونس
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حتىالفرنسيالنفوذلمقاومةومنطلقاالوطنيةالحركةمعاقل

عامأكتوبرفىاحتلتهاجيوشثلاثةفرنسالهامميرت

.أم881

مرقواديفيضاناتإنإذ،زراعيةمدينةالقيروان

الطميمنبطبقةالهكتاراتمنالافاتغطىوالزرودالليل

الأشجارتزرعكما،الحبوبزراعةيتيحالذيالخصب

وتسهموالخضراواتوالمشمعقواللوزالزيتونمثلالمثمرة

الزراعي.العملفيالمرأة

والحرفالتقليديةالصناعاتهناكالزراعةجانبوإلى

قديمة،نسائيةمنزليةصناعةوهيالزرا!يصناعةمثل

الرفئكتازالصوفمنالمصنوعالسجادمننوعوالزربية

العلوشةمنها:أخرىأنواعوهناك،المتميزةالطبيعيةبألوانها

وهناك.الخارجإلىتصمدرالأنواعهذهوبعض؟والمرقوم

)الفضة(والحليالنحاسيةوالأوانىالخشبيالأثاثصناعة

تونس.فيالشهيرةالجبةوصناعةالمزخرفةوالأسرجة

وتعليبالزيقونعصرمثلحديثةصناعاتوهناك

نسجوصناعةالجاهزةوالملابسوالفواكهالخضراوات

موادوصناعةاليون(،فرنسامنالمستوردالطبيعيالحرير

مديخة:يقولونكماالقيروأنمدينةولازالتالبناء.

.الطوب

السدودفأنشئت،التنميةوبرامجالإصلاحاتتعددت

القيروانولحماية،الليلومرقزرودواديمياهلاستغلال

الكبيرةالحركةلتواكبالوقاتوعبدت.الفيضاناتمن

شمالبينربطنقطةوأنهاخاصة،المدينةتشهدهاالتي

منهامتعددةثقافيةأنشطةوللقيروانوجنوبها.توكس

الإسلامية،والدراساتللادابعالميتاندورتان

والفروسية.والزربيةللشعرومهرجانات

رشيقابنان!:.رشيقابنالقيروالي،

القيرواني.

أبوزيد،أبيابنانظر:.محمدأبوالقيروالي،

محمد.

القيرواني.الرقيقانظر:.الرقيقالقيروالي،

هـ،؟06-)؟عبادةبنسعدبنقيس

-)يثرببالمدينةالخزرجمنأنصاريصحابيم(.068-

العقبةبيعةبعدالأنصارنقباءأحدسعدأبوهكان(طيبة

الثانية.

بنقيسأصبحمهاجراالمدينةك!ل!الرسولقدمولما

سيداأبيهمتلوكان،الصحابةكراممنعنهاللهرضيممعد

قيسوكان،إليهص!ل!سطاللهرسولوقربه.قومهأمسيادمن

شارك.المواقعبعضفيضلإطإيدالنبي!(الأنصاررايةيحمل

الفرسانمنوكان،الغزواتمنكثرفيعنهاللهرضي

فئمكة.وشمهد

لقيسوكانت.والكرمبالجودءمعدأبيهمثلاشتهر

فاستبطأمرةومرض،الناسعلى!يرةديونعنهاللهر!ي

عليهمدينهأجلمنلقائهمنيضحونأنهموعلم،عواده

دينسعدبنلقيسعندهكانمنكل!:يناديمناديافأمر

بزيارته.فرحينإليهيس!مونالناسفأتاه،لهفهو

فىوشماركخلافتهفيعلياعنهاللهرضيصحب

قيسظل.الزمنمنلفترةمصرعاىواليهوكان،حروبه

حتىعنهاللهرضىعليللخليفةملازماعنهاللهرضي

عامحتىعنهاللهرضيالحسنابنهصراكانثماستشهد.

عنوتنازلعنهاللهرضيمعاويةمعتصالحعندما،الجماعة

عامأللهتوفاهحتىالمدينةفيعنهاللهرضيواستقر.الخلافه

الحديثكتبفىله.معاويةخلاوطآخرهـفي06

!ص!.4الىرسولعنحديثاأ6

هـ،85-؟)عبيداللهالرفيات،قيسابن

مالك،بنشريحبنقيسبناللهعبي!-م(.407-؟

فىوالغزلالسياسةشعراءمن.لؤيبنعامربنيمن

مصعبمعوخرجالمدينةفيامقيماكان.الأمويالعصر

إلىانصرفثم،مروانبنعبدالملكعلىالزبيرابن

،الشامقصدثم،سنةفأقامالزبير،ابنمقتلبعدالكوفة

لهفتشفع،طالبأبيبنجعفربناللهعبدإلىفلجأ

لاوالخليفة،مروانبنعبدالملكإلىوصحبهعبدالله

استبقيإنرجلهذا:قالهذا؟من:لعبداللهفقال،يعرفه

عبدالملك.فقال!كاذبفهوقتلأنوإ،صادقفهوللحياة

:يقولل!نهقالولم؟

إلاأميةاضمننقمواما

غضبواإنيحلمونأنهم

الملكعبدعنهفعفا.الرقياتةعيسبناللهعبيدإنه

وأكرمه.

نسوةبثلاثشغزلكانلأنهقياتالمقيسبابنلقب

الغزلفىشعرهأكثر.رقيةمنهر!واحدةكلاسم

.مطوعديوانولهوؤخر،مدحوله،والنسيب

التيالهمزيةقصيدتهالسيا!عيةقصائا-5أشهرومن

ومطلعها:الزبيربنمصعبفيهايمدح

ولماالفرالتقعلي،نوميكيف

شعواءغارةالشامتصل

:يقولوفيها

اللهمنثطالثمصعبإنما

الظلماءوجههعن!تجلت
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فيهليسقوةملكملكه

كبرياغولابهجبروت

الأمورفياللهيقي

الاتقاءهمهكانمنأفلحوقد

هـ،05-47)48أبوالفضل،القيسرانيابن

المقدسي.طاهربرمحمدأبوالفضلأم(.1أ-56013

بلدا.أربع!تم!بأ!ضرأ!لماءامنخلقاسيممحدثعالم

أحملوكنت،الحديثطلبفيدابةماركبت:قال

أحدا.الطلبحالفيسألتوما،ظهريعلىكتبي

ثقةكانفرسخا.عشرينوالليلةاليومفىيمشيوكان

باشجالالمعرفةحسنوالسقيمبالصحيحعالماحافظا

أطراف:مؤلفاتهمن.الخطجيدالتصانيفكثير،والمتون

تذكرةالبلاد،معجم،الشامأهلتاريخ،الستةالكتب

للدارقطنى؟الأفراد،الغرائبأطراف،الموضوعات

والضبط؟النقطفيالمتماثلةالخطفيالمتفقةالأنساب

رجالفىوالأصبهانىالكلاباذيكتابيبينالجمع

وغيرها.الصحيحين

أ!ذياقيصريوليوسعائلةاسممنجاءلقبالقيصر

..مت44عامإلى94عاممنتاجدونملكاروماحكما

اسمبالتبنىوابنهالقيصرأخيحفيد،أوكتافيانحملوقد

أيضا.أوغسطسولقب،والدهعم

بعدجاءواالذينالأربعةالرومانالأباطرةأخذ

التبنى؟أوالعائلىالنسببويقالقيصر،اسماأوكتافيان

الإمبراطور،بف!صةوثيقاارتباطامرتبطاأصبحالاسملأن

عندالإمبراطور،وكان.الألقابمننوعاصاربحيت

الحاكممنصبفيسيخلفهالذيالشخصاختياره

الإمبراطوريةعهدوفيالقيصر.لقبيمئخليفته،الأعلى

يتممنكلعلىالقيصرلقبإطلاقيمكنكان،البيزنطية

القيصرولقب.للإمبراطوريةخاضعلبلدحاكمااختياره

بتهجئة،الألمانيةاللغةوفي،الروسيةاللغةفىموجود

اللغتين.فيمختلفة

اللقباستخدمروسيحاكمأولفكانرومميافيأما

هواستخدمهحاكموآخر،أم547عامالرهيبإيفانهو

الأباطرةكانألمانياوفيم(،191-18)868الثافطنيقول!

يستخدمونالمقدسةالرومانيةالإمبراطوريةحكامالألمان

!أعلمالإمبراطورأخذوقد،الألمانيةصيغتهفيأطقباهذا

عندماام871عامقيصرلقببروسياإمبراطورالأول

الألمانالقياصرةآخروكان،الموحدةلألمانياإمبراطورأصبح

عامحتى1888عاممنحكمالذيالثانيولهلمهو

.م1891

-أ178هـ،)574-964تعاسيفقبصر

الأسفوني،عبدالغنيبنالقاسمأبىبنقيصرأم(.251

،ومهندسرياضياتعالم.بتعاسيفالملقب،الدينعلما

بسوريا،حماةفىزماناوأقاممصر،صعيدفيبأسفونولد

وطاحونة،فلكيةأبراجالهوبنىالمظفر،صاحبهافخدم

هذهآثارتزالولاحجر.فيناتئةأسدصورةعليهانقمق

منكرةأيضاللمظفرصنعكما.ألانإلىباقيةأجناياتا

.المرصودةالكواكبجميععليهارسمامدهونةالخشب

دمشق.فيتوفي

رجلأم(.-679ا)882جونهنريقيصر،

الثانيةالعالميةالحربخلالالأنظارلفتأمريكىصناعة

السفن.بهايبنىكانالتيبالسرعةم(1-459أ)939

تقضىالتيالسفنلبناءالمألوفةالأساليبعنتغاضىوقد

والممتدالفولاذيةالعارضةأعلىالواقعاسمفينةجسمبجعل

ذلكمنبدلأواستخدم.واحدةوحدةالسفينةبصوأ

أقسامشمكلعلىسفنهيبنىكانحيثأخجمئ!إأسا!

ولايستغرق،اللحامبوساطةبعضمعبعضهاتثبتمنفصلة

قليلة.أيامسوىذلك

وترك،نيويوركفيبروكممبروتفىقيصرولد

لاحقوقتوفي.بالعملليلتحقسنة13وعمرهالدراسة

بناءفىعاملاليصبحالهادئالمحيطساحلإلىذهب

شركةوفريزرجوزيفمعأسعم!أم469عاموفي.الطرق

بشراءالشركةهذهقامتأم39ءعاموفيفريزر.-قيصر

تصنيععنبعدفيماوتوقفتموتورز،أوفرلاندويليزشركة

أنشاذلكعند.المتحدةالولاياتفىالركابمميارات

شركةباسمبعدفيماعرفتموتورزويليزشركةقيصر

الجيبإنتاجفىتخصصتوقد،الجيبلصناعةقيصر

موتورز.أمريكانلشركة

،الألومنيومبانتاجاهتماماتلقيصركانت

،والإسكان،الطبيةوالرعاية،وال!!ممنت،والطيرأن

شركاتهأما.والفولاذ،المغنسيوموإنتاج،الأراضىوإنماء

والموادالألومنيوملإنتاجقيصرشركة،فهياليومالعاملة

قيصروشركةالفولاذلإنتاجقيصروشركةالكيميائية

عليهايطلقالتىوالمستشفياتالصحيةللمشروعات

علىللمحافظةمنظمةوهي-بيرمينانتاسمأيضا

ثلاثةمنلأكثرالطبيةالرعايةبتوفيرتقوم-الصحة

شخص.ملايين

أحدكان.م(.ق44-؟ا..)يوليوسقيصر،

قائداأصبحوقدوسياسييها.القديمةرومامشاهيركبار

لإمبراطوريةمركزاروماجعلعلىوعملفذاعسكريا
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وسياسياخطيباقيصراشتصكماأوروبا،عبرامتدت

وكاتبا.

عائلةمنرومافيقيصريوليوسغيوسولد

بالشؤونتدريجياقيصراهتمامازدادوقد.أرستقراطية

وفى..مقء6عامفىالمحتسبلوظيفةوانتخب.العامة

عامفيقيصرتحالفقاضيا.قيصرأصبح.م،ق62عام

بومبيوغينيوسكراسوسليسينيوسماركوسمع.مق06

روما.فيكبيرةسلطةلهثلاثيحلفأولفي

لكنهجنديا.لاسيا!حئايكونأنعلىقيصرتدرب

منعسكريةانتصاراتكسبإلىبحاجةبأنهيدرككان

بدأ.م،ق58عاموفي.أعظمشهرةعلىالحصولأجل

بعدفيماواتفمحفرنسا.وهيبلادالغاللهزيمةحملةقيصر

عسكرية.عبقريةكانأنه

المحافظين.معفتحالفقيصرنجاحبخطربومبيشعر

تسليمقيصرمنالمحافظونطلب،.مق94عاموفي

،روبيكوننهرعبرجندي.0005قيصرقاد.جيشه

قواتاستسلمتوقد.أهليةحرباقيصرأشعلوبذلك

،.مق94عاموفي.معهالمحافظونهربكما،بومبي

يظ!التمثالوهذاالسسكريين،القادةمشاهيرأحدكانقيصريوليوس

الروماني.القائدزييرتديوهوقيصرفيه

فيبومبيجيشوقابلمستبدا.أ!ماحانفسهقيصرنصب

عامفارسالوسمعركةفيبومبيقوارتهزمحيثاليونان

قتل.قدغريمهأنعرفحيث!كسرإلىوتبعه.م،ق48

بكلإوباترا.قيصرالتقىوهناك

كسبروماإلىيعودأنوقبل.ةالأخيمانتصاراته

ثممصر.علىحاكمة.كليوباترالتنصيبهناكحربا

الثانيفارنيسيزضد،.مق47عامالتاليانتصارهكعسب

التيبومبيقواتحاسمبشكلووسرهزم.بونتوسملك

فيبومبيابنىوهزمإفريقيا،ث!اليفىتنظيمهاأعيد

أسبانيا.

،الباهرةوانتصاراتهالحكيمةلقيادتهقيصرالناسمجد

أصبحتسنواتعشرلمدةامستبداديةسلطاتبمنحهوذلك

.الحياةمدىبعدفيما

منكثراأنإلا،التاجرفضفيصرأنمع.اغتياله

ما.يومفيملكانفسهتنصيبب!يكانأنهرأواالرومان

،كاسيوسوغيوسبروتس-جنيوسماركوسقادولذلك

فارسالوس،معركةأعقابفيقتمحرعنهماعفاأنبعد

المستبد.قيصرلقتلمؤامرةفيالارستقراطجينمنجماعة

إلىدخولهلدىقيصرطعنوا،.مق.!4عاممارس51وفى

(الشيوخلمجلساجتماع

وقام،بحكمةسلطهقيصراسفخدم.إصلاحماته

التقويمتحسينعلىعملفقد،مت!ممددةمهمةبإصلاحات

وأعطى،الناسمنللعديدالرومانيةالجنسبؤومنح،الرومانى

المكتباتوأسم!معيشتهمطريقةلتحس!تللفقراءالفرصة

العامة.

حواليمنهيوجد.الغرأبفصيدةملقغابيطائرالددق

الفضولية،الجريئةالطيورمنالقيقطيورتعدنوغا.35

منبقعالطيورهذهأغلبعند"نوجد.جتنئاأصواتاوتصدر

الطيورهذهتبني.بوضوحالخططأ(اللونالناصعالري!

بالشعر.مكسوةالأغصمانمنقويةأعشاشا

بقعةوآسياأوروبافيالمعروفالقيقطائرلدىيوجد

نحوإلىطولهويصل،مخططرؤجةوشمعرزرقاءجناح

مستنقعاتفيالخصوصوجهعلىويعيش،س!م35

فصلفيالبلوطبجوزأساسايتغذ.ى.البلوطغابات

طعامهمخازنفيمنهكبيرةكمياتيدفنحيث،الخريف

الصغيرةالثد!اتيأكلكماالشتاء،فصلفيلاستخدامها

مثلاللافقاريةوالحيواناتالصغيرةوالطورالطيوروبيض

.والديدانالعناكب

الكثيفةالصنوبريةالغاباتفيبيريالسبالقيقيعيش

بذورفيالشتويغذائهامخازنوتشجدورومسيا،فنلندأفى

أصغر،السيبيريوالقيق.الرا"نينجيةوالشجرةالصنوبر
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وآمميا.أوروبالىيعيحق-اليم!ت-الشائعا!ية!اطائرلمعالا.أكترريشهاأ!ري!صدماوعادد،والعرال!الأسحمااالعرا!بطيورصلةداتالقيقطيور

آسيا.دتح!اشفى-اليسار-يا!القيقيعيت.الحودية5سصم!اساالأمري!طائيةالاسفا!اطة!ام!لثو-الوصط-الأحصراالقية!أما

راأهـرومموراطؤجودأ!ىيئائربصاامقارنةسعطوعاأق!!وخطوطه

مث!!الحمراءجناحهبقعإلىبالإضافة)الأورامحيوي(،وآسيا

الخارجي.ذنبهوريشوردفهالصدأ،

أغيقاطيورمنمتعددةأنواعالشماليةأمريكافيتوجد

الحدائة!فيمعروفطائروهوالأزرقالقيقمنها:

أصنوبريةاالغاباتفيالرماديالقيقويعيش.والبساتين

دأنواعهالأخضرالقيقأما.الشماليةأمريكافيالشمالية

والجنولية.الوسطىأمريكافيويعيش،الألوانمتعددة

.الغراب،الأزرقالقيقأيضا:انظر

أحشرقياأخصفافيجودهري!صثرطائرالأررقالقيق

الأررقابريشهأ!ائراهذايمتازوكندا.المتحدةالولاياتمن

يشبهالأزرقاوالقيق.رأسهعلىعرفالهوبأنالأبيضوا

وصوتهوجسور،كبير،حجمذوفهووالعقعق،الغربان

وهووالشتاءالخريف!فصلىفيصوتهويسمعوحاد.عال

رقيقناعمبصوتصارخاالاشجارقممابينشنقل

وواضح.

ذلكفيبما!عما03حواليالأزرقالقيقطوليبلغ

وتوجد.الفاغالرماديإلىيميلوبطنهذقنهوأ!ن.الذيل

ويم!سالأسود.الريحقمنياقةرأسهجانبيوعلىرقبتهعبر

رأسه.علىجودالموعرفهيرفرأولخفضأنالأزرقللقيق

الخفيف.االلأرحوانياباللورمشوبرماديأزرقوعرفه

علىالريشأماالطائر.ظهرريشعلىموجودنفسهواللون

بيضاءحلقاتمع،لامعأزرقفلونهالأزرقالقيقأجنحة

،الأعشاشبناءفصلوخلال!عوداء.عرضيةوخطوط

أعشاشمنوالصغار،البيضالأررقاأغيهتاطائريأحد

والبندقالجوزمنغذائهمعظميتألفو.الأخرىاأ!يور11

الحشراتمنالعديدأيضاويأكل.الصغيرةوالبذور

وغيرمحكمةغيرأعشاشاالأزرقالقيهىويبني.الضارة

منالقيقوتضئطيور.أحثمجيراتاأوالاشمجارعلىمرتبة

صفراءأوخضراءأواللونزرقاءبيضاتممتإلىثلاث

إلىأربعمنالطيورهذهوتعيش.بنيةأوبمئرماديةوعليها

.سنواتست

القيق.الطائر؟أيضا:انف!إ

الجذابةالأشجارمنكبيرعددعلىيطلقااف

فيالمناخالمعتدلةالشماليةوالأقاليمالصينفيتنموالتي

أشجارمنمختلفانوعاأء.حوافيويوجد.العالم

القيقب.

اخرأورأقها)تتساقطنفضيةالقيقبأشجارمعظم

الخضرةدائمةمنهاوالقليلعام(كلمنالخموموسم

والكثير،وجاوةوماليزياالصينفيتنموالتيتلكمثل

حتىالقيق!أشجاروتنموالهملايا.بجباليوجدمنها

وأالصغيرةالأشجارارتفاعإلىارتفاعهايصل

إلىارتفاعهيصلحتىينموبعضهاولكن،الشجيرات

أ.03

حيثمتقابلةوبطريقةمزدوجةالقيقبأوراقتنمو

ثماروتسمى.الجذابةالخريف!ألوانمنهالتظهرتنشق

ثمرةلكلويوجد.المفاتيحأوالمفتاحيةالثمارالقيقب

علىوجناحانبذرتانعادةتنموحيثمسط!رقيقجناخ



القيقبأوراقأنواعبعض

القيفأوراقنوعتحديديمكن

الخارحي.ومظهصهاملمسهامن

!موبها،وعريضرقيقشكلها

تشبهفصوصسبعةإلىثلاثة

كسدااتخدتوقد،الأصابع

لها.قومياشعاراالقيفورقة

تحملالنرويجيةالقيقبشجرة

ألوانذاتأزهاراالربيعفى

زاهية.ءصفرا

الرويحيةالقيقب

والطورالسناجبوتتغذىالبذور.جوانبمنجانبكل

البذور.بتلكوالفئران

أشمجارتجعلالجميلةالخريفوألوانالجذابةوالأوراق

القيقبأشجاروتوجد.للزينةمألوفةأشجاراالقيقب

الربئأوائلفىتحملحيثالشماليةبأمريكاالحمراء

إلىالليمونىالأوراقلونويتحول،زاهيةحمراءأزهارا

أشسجاراضهـمننوعوهناك.الخريففيمداكنبنفسجي

نجدحيثالففىالقيقبوهىالأمريكيةالقيقب

السكرقيقبشمجرةوتعرف.فضيأخضربلونأوراقها

ويمكنها.الصلبةالصخرةقيقبأوبالصخرةالأمريكية

خضراءأوراقاوتحملمترا04ارتفاعحتىتنموأن

والبرتقالىالأصفراللونإلىالخريففىتتحولدأكنة

وال!حمر.

البنىاللونذيالقيقبعصيرعلىالحصولويتم

.الشجرةفيالموجودالسائلمنالمذاقالطيبالذهبى

القيقب.عصيرانظر:

مألوفة،زينةأشجارأيضااليابانيةالقيقبأشجاروتعد

ريشيةأوراقولهاأمتارستةمنلأكثرارتفاعهايصلوقد

الربيع.فيوخضرأءحمراءظلالذاتتكونالملمس

حمراءظلالإلىالخريففىالأوراقهذهلونويتحول

القيقبأشجارمنآخرنوعوينمو.طويلةبنفحسجية

ارتفاعحتى،المورقةالحديقةقيقبوهىابذابةالاسيوية

داكنأوراقهامنالعلويالسطحلونويكونتقريبا.أم2

فيوتوجد،الزرقةإلىضارباأخضروالعسفلي،الخضرة

الصين.

السكريةالقيقب

القيقبه،،

اليابانيةالقيقب

البذورم!زوجمنتتكونوهي،مفاتيحتسمبم،القيقبأشجارثمار

المفاتيحهذهالرياحوتحمل،اليمينإلىالضورةفيكماالأحنحةدات

كماالسموفيوتبداحذور،عملفىوتبدأتسقطثمالأشحارفوقس

اليسار.علىالصورةفي

تلكالمعروفةالأوروبيةالقيقبأشجاروإحدى

ضخمةشسجرةوهي،النرويجيةالقيقبتسمىالتي

لونويتحول،لبنيسائلوفيهاسميكةأوراقذات

الخريف.فىباهتأصفرالىالخضراءأوراقها

هيالمتحدةبالمملكةالموجودةالوحهيدةالقيقبوشعجرة

ما5ارتفاعحتىتنموحي!الحةلميةالقيقبشجرة

،فصوصخمسةإلىثلاثةمزاأوراقهاوتتكون

زرأعتهاوتمت،الخريففي3!حفرالأإلىلونهايتحول

.عديدة!شواتمنذ

وأمريكاواليابانبأوروباالقيقبأشجارزرأعةوتتم

تستخدمحيثأخشابها،علىللحصولالشمالية

ومن.للزينةكسوةالخشبللأنيناثالمصنعةالجهات

المطبخوأدواتالخيولسروجأبنحاالقيقبمنتجات

أشجارزراعةوتتم.الموسيقيةالالا؟تمنأجزاءوبعض

أجلمنأوروباوباقىالمتحدةبافىكلكةالنرويجيةالقيقب

منالعديدفهناكاليابانفيأماا.أخشاب!علىالحصول

،للأخشابمصدرابوصفهاتزرعالتيالقيقبأنواع

وحيديسمىونوع،اليابانيةالقيةبشجرةوأهمها

منأنواعخمسةزراعةوتتم)إيسرمونو(.القيقب

أخشابهاعلىللحصولالمتحدةالولاياتفيالقيقب

أيضاالقيقبخشبويستخدمالسكر.قيقبوأهمها

للحشو.وخشباوقودأ



الزهريالقيقب446

أ:راقمعتتاين،أعلاهالزهري،للققبزاهيةوصفراءحمراءزهور

الحصرة.داكةالنمات

مننوعا09لحوالىالعامالاسماالزهريالقيقب

منالمعتدلةالمناطقفيتنموالتىوالشجيرات،الأعشاب

وللقيقب.والجنوبيةالشماليةوأمريكاوآسيا،إفريقيا،

زهارالأتكونوقد.القلبش!صلفيأوراقعادةالزهري

.مجموعاتفيأوفرادىنباتاتهوتنمو.الألوانمتعددة

القيقب.بمالقيقبعصيرانظر:.السكريالقيقب

2912-هـ،-751)196الجوزيةقيمابن

منسعد،بنأيوببنبكرأبىلنمحمدأم(.035

فيولد.الهجرىالثامنالقرنفيالدينيالإصلاحأعلام

!جيراتاترأبهتاثرحيث،تيميةابنيدعلىوتتلمذدمشق

الجوزيةقيمابنوسجن.علمهونشركتبههذبالذيوهو

وفاةبعددمشقبقلعةسجنهمنوأطلق،مراتعدةوعذب

مجالفيالجوزيةقيمابنكتبأبرزومن.تيميةابن

السياسةفيالحكميةالطرقالشهيركتابهالسياسة

فيالأخرىالمؤلفاتمنالعديدلهأنكما،الشرعية

زاد،الموقعينأعلاممنها:نذكروالفقهوالتفسيرالشريعة

الصيبالوابل،إبليستلبيسبمالسالكينمدارجالمعاد،

أوي!ولمحمد.القرآنأقسامفيالتبيانبمالطيبالكلممن

استخرجه-القيمابنللإمام،القيمالتفسيركتابالندوي

ا!كرافىبارزادوراأصقيماابنأدىوقد.مؤلفاتهمن

الحديث.الإسلامي

تبادلتحديدفيالسلعةقوةتعنيالاقتصادفيا!

عدمويجب.السلعتبادللشروطوفقاالأخرىالسلع

وفقاتبادلهاقوةيعنيالسلعةسعرإنحيثبالسعر،خلطها

تبادلهاقوةفتعنىقيمتهاأماالسعر.انظر:المالمنلمبلغ

.الأخرىللسلعبالنسبة

لهاكانتإذاقيمةذاتالسلعةتصبح.والمنفعةالقيمة

المزارعمنتجاتذلكومثال.بغرضتفىأنلابدأي،منفعة

يجدولذلكفيها،مرغوبلأنها،قيمةذأتدائمافهى

نألابدالأشياءامتلاكفيالرغبة.لمنتجاتهمأسواقاالمزارعون

كانإذالها،لاقيمةتصبحفالسلعة.شرائيةقوةتسندها

بها.يبادلونأخرىسلعاأومالأ،لايملكونفيهاالرأغبون

أنها.كأالرغمعلى،عظيمةقيمةذاتأشياءهناك

لهاوالكحول،الأدويةفمثلا.للإنسانيةضرراتسببأحيانا

لكنهاصحيخا،استعمالأاستعملتإذا،كبرىمنفعة

تعاطيها.وأدمناستعمالها،أسيءإذامضرةتصبح

يكونأنلابد،قيمةذاالشيءديكون.والندرةالقيمة

يمكنبحيث،محدودةكميتهت!صنأنلابدأينادرأ،

ومنفعته،أهميتهمنبالرغمفالهواء،آخر.بشيءمبادأضه

لأييمكنبحيثالكثير،منهيوجدوقيمةلهتكونمانادرا

فىإلا.لذلكثمنايدفعأندونمنهكميةأيأخذشحص

الهواءفمثلا،قيمةلهتصبحقدالخاصةالأحيانبعض

.ويشترىيباعالمضغوط

التغذية.ان!:.الطعامقيمة

لقياس!ىلم!!صاءللثصنعاوو!الميملأ

القيمةكانتإذافمثلا.الصناعيالنشاطقيمةومقارنة

عامفيدولاربلايين01تعادلمابلدفيللتصنيعالمضافة

ذلكفيعنىأم،599عامفيدولاربليون2و.،ام859

فترةفيتضاعفقدالبلد،هذافيالصناعيالنشاطأن

مقياسهى،للتصنيعالمضافةالقيمةفإنولهذا.أعوامعشرة

.كثيرةحكوماتوتستخدمه،الاقتصاديللنشاطمهما

،الخامالموادقيمةفيالزيادةهيللتصنيعالمضافةالقيمة

أساسعلىالصناعيللأثرترمزإذنفهيتصنيعها،بعد

يخصمونألاقتصادبنفإن،القيمةهذهولحساب.مالي

والوقود،،والتغليف،والتجهيزات،الأسامميةالموادتكاليف

عندالمصنعةالبضاعةقي!ةمنالعملوعقودوالكهرباء،

وأالتاجر،يضيفهاالتىالقيمةأما.المصنعمنخروجها

الشركة،أوالتاجر،مبيعاتعائدب!تالفرتفهيأصشركة،ا

.أخرىشركةمنالشراءتكاليفوبين

بعوائهيعرف.الكلابفصيدةمنبريحيوانالقدوط

وأوالليلالمساء،فترةفييسهـعادةالذيالخيفالغريب

الباكر.الصباحفي



منالغربيةالمنطقةفىيعيمشالقيوطكانمضىفيما

كثيرةأجزاءفيالانيعيشأنهبيد.فقطالشماليةأمريكا

أجزاءفيوأيضا،والمكسيكوكندأالمتحدةالولاياتمن

بما،مختلفةبيئاتفيالقيوطويعيعق.الوسطىأمريكامن

أحياناعليهويطلق.والبراريوالجبالالصحاريذلكفي

.الأدغالذئبأوالبراريذئب

فمنهالونها،فيالنموالمكتملةالقيوطأنواعتختلف

المائلوالأصفرللاصفرارالمائلوالرماديالفاغالأصفر

لونذاتفرائهامنالعلياالطقةتكونوقد،البنيللون

كثيفوذيلمدببتين،طويلتينبأذنينالقيوطويتميزأسود.

ذيلهذلكفيبما،أم،2الكبيرالقيوططولويببنالشعر.

أكثرارتفاعهويبلغ.سم04و28بينطولهيتراوحالذي

وتعي!كجم.41و11بينوزنهويتراوحمتر،نصفمن

نأكمامعا،اثنينكلأوبمفردهاالقيوطأنواعمعظم

اكثر.أوثلاثةمنمجموعاتفييعيشبعضها

تقريبا.عامينسنفيوهيالقيوطإناثمعظمتتزاوج

عادةالإناثوتلديوما.63و06بينحملهامدةوتتراوح

ستة.أوخمسةبينصغارهاعددويتراوح،الربيعفصلفى

جم.275إلى002منحديثاالمولودالصغيرالقيوطويزن

منأسبوعينبعدعيناهتتفتحماسرعانولكن،أعمىويولد

7أو6عمرهيبلغحتىصغيرهاالأموترضع.ولادته

أكلفيبدأتقدالصغارتكونالوقتذلكوفيم.أسابيع

الابوان.بهايأتيالتيالأخرىالأطعمةأوالفريسة

أواخرفينفسهاعلىالاعتمادالصغارمعظموتستطيع

أبويها.تتركعندما،الصيففصل

447القيوط

والمكسيك،وكمداالمتحدةالولاياتمناطقمعظمفييعيشالقيوط

الوسطى.أمريكاأجزاءبعضوفي

الأطعمةمنكبيرةبمجموعةالقيوطويتغذى

بالأرانب،أساسيةبصفةويتغذى.والنباتيةالحيوانية

،والحشراتوالجرذانالبريةالسناجبمثلوالقوارض

شغذىالشتاء،فصلوفى.والفواكهالتوتيأكلكما

مثلالميتةالكبيرةبالحيواناتالشماليةالمناطقفيالقيوط

الأبقاريقتللأنهالقيوطالمزارعأصحابويكره.الغزلان

يعتقد،الناسبعضأنبيد.الماشميةمنوغيرهاوالأغنام

ولهذا،القوارضعلىالسيطرةفييساعدالقيوطأن

مفيد.فهوالسبب
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